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చ్” 

ఏక, లా. 

ఆంధ్ర చేశమునందు చిర కాలమునుండి మన యార్య జాతీయళకు 

సహకారములయిన ప్రాచినములగు సంస్కృ తాంధ్ర గృంథములను ము 

దించి చక్కనికూర్పుతతో వెలయించుచుండుట అందరు నెజింగిన బే, 

తము ద్రితములును వ్వా పినొందంబగిన సవ _స్తసంస్కృ తె ంధ గ్రంథము 

లును “పళనయోగ్యములుగ నన్ని శాఖలలోను పృ వచురించి భావా నేవచే. 

యుటయీ నూపరమావధి. ఈయాదర్శముతోడ నే మేము చిరకాలము 

నుండి వేదవేదాంతాద్ గ గ్రంథములను, తర, -వ్యాకరణాదికాత్తు గ గంథ 

ములను, సాహి త్యాది గృరథములను సాధ్య మై మునంకీ ; కరి శ వుతో ప్తాచీన 

మగు కట్టుశౌటును త్రొలంగకుండ నిర్వహించికానినద్చుచున్న్షము. 

ఇట్లున్నను ఆయాశాఖలందు ఎన్నెన్నియోా యు తమో త్రమములగు 

గ్రంథములు ఇంకను వేనకు వేలుగా వెచ్చ? చి సృచురింప వలసి యే యు 

స్టోది. అయినను ఉడుతభ క్రి కిత్రో ఛో శక్రివరచనలేక పనిచేుగబుచున్నా 

మస్ విన్నవించుచున్నారము, 

మన వాజయమునండలి తక్కిన యన్ని హొ ఖలయంనున'లెనే 

ప్రస్తుతము వైద్య వాజ యమునం దును తత్రావి ఆయు కేషదమునందు 

నింతవణకును చాల పరిమితవుగు వాజ్యయము మూత్ర మే ప్రశటింపం 

బడియున్నది. ఈలోపమును పూర్తిచేయుటక మేము చాలకెలము 

నుండి ప్రయత్ని ంచుచునే యున్నాము, అయినను మాకు తగినంత యు 

త్వాహముసు ఆంధ్ర లోక బుంకను ఒసంగ లేదని వాముటకు బాల 

ఏచారముగ నే యున్నది, 

అయు' ర్వుదమున=దు ఇంతవటుకును ఎ చ్నిన్లో ప ప పరిక యించి ప్రాచీ 

నతా కప త్ర ప్రతుల నసనాయమునను నానన ప్రతుల సొయమునను సంప్ర 

దాయజ్ఞ లగు పండితుల చేనోడువాదోడు'చే కొంత కృషి చేసినారము, 

ఇప్పుడు చక్షదత్త దత్త యనునీనె వైద్య గ్రంథమును వెలువరించితిమి. 
ఈ గ్రంథమును రచించినది , సువసిద్ధడగు చక్రపాణి నైద్వు (తు, 

వరయ ఈగ్రరభా రకము నందు వాసికొన్న ఈ శ్ రదిశ్లోక ముసు బట్టి 



॥ (న్ . ల 

4 వీరీ కో 

వ్రతండు గాడ రాజుయొక్క ఆస్థానమునందు వైద్యవిద్వాంసుకుగా 
నుండెననియును, తండ్రి పే పేరు నారోయణసూరి యనియును, ఛాను నధ 
కులీను. డనియును తెలీయుచున్న ది. 

న్లో, గా డాధినాథ రనవళ క్యధికారిపా త్ర నారాయణన్య భనయ$ సునయోంకతరం గాల్, 
భానోరను ప్రథికలో ధ్ర వలీకలీన్ల' శ్రీచకృదత్త ఇహ కర్త పదాధికారీ. 

ఇట్టి ఈ గృంథమును యథాశక్తి సరళమగు తేలుగు తాత్పర్య 
ముతో ముద్రించ్ పాఠకుల కుపాయన మిచ్చుచున్నాము, ఇందలి స్థాలి 
Ww కాదులను "మన్నించి ఆంధ్ర నైద్యలోక మో గృంథమునకు తేగిన్ల యాద 

రమిచ్చెద రని విశసిం"చెదము. 

ఇదివణులో 'తెనుంగులివిలో అచ్చుకాని గదని గ్రహము, వైద్య 
శొత్తల్లోకి, అజీర్ణ మంజరి, భేషజకల్పము, చా ధరకృత త్రిశతి, రాజమా 

రాండము,రావణకుమారతం తము, వృతా. యు క్వేదమ మున్నగు గ్ర గ ంథ 

రత్న ములంబెక్కింటి సుబోధమన “చెమంగు గుకాత్సర్యాదులతో ముది ద్రొంచి 

యున్నాము. యూానాస్మ్యంథరత్నమగు అఇలాజుల్ గు 'ర్బా ఆంద్ర, 

మున చక్కగ ము దించే ప్రచురించినాము, ఇవిగాక అనుపానమం 
జరి నాడ ానము, తలో జీయము, వార్థధర స సంహిత, సుక్రుతళా 

క్ 

రీరము, కాలజ్ఞా నము వడ సనిఘుంటువు మొదలగు నెచ్టగ్యంథముల 

చక్కగ సంస్క_రింపించి వ్రచరించి యున్నాము, సంస్కృత భా పావు 

యంబులై అంధ బేశపు వై ద్యులకు( "చెలిసిఫవొ న నళక్యం ౧బుఖలై యున్న 

చరక? సంహిత, భావ ప కాశ్క మున్నగు గ్రంథ రాజముల అచిరశాల 

మున ముద్రించ దలపేనారము, ఆంధ్ర దేశమున హాచ్చుగ వృచార 

మున యున్న ట్టి బసవరాజీయము, వస్తుగుణరత్నా క రము మొ హల ను 

గ ంథముఖ “త్వరలో ప్ర ప కటిపంబూనుకొని యుస్నారము. శకాఫ్టున్క 

సహృదయులు ప్రాచీనపైః వై ద్య గృంథములన్నియు( ద్వరలో బై "బె లువడు 

న ప్రోత్సాహమును గలుగ౭కేయుదురని ప్రార్థన, 

ఇట్లు 3 

.వావిళ్ల, రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 

పకో స్టో కు లు, 
| 

EC 
రీ 
గా 



= ౨ స్రీటాంట్టి ౭ ౪ 

విషయము ఫుట్ 

౧, జ్వరాధికారము, 

మంగ ఫాదచరణము l 

గృం౦థసంక లనవిధానము ణి 

వె ద్యునికృళ్యము, జ్వరవర్జ సములు 3 

౧ 
లంఘనవిభానము, లఘు నావశ్యకత 

లంభునార్హ త, , తత్స కాషపక (లక్ష ఇగ, 

లంఘు నాధిక సక యు గల్లినవానిలటీణము 

వమునమున కర్ర తగల వాచ, వమనమఘము 

జే గమనింపః 

కొన్ని ముఖ్యవిషయ ములు 

దాహజ్యర్మసులకు పదంగపొసీయా 

దులు మందాగ్ని గలవానికి పానీ 

యకల్పనములు,  యవాగూపానీ 

యము క్ష్యథిత జ్వరునకు పీప్పల్యాది 

లానే యములు, కిరోరోగికి గక 

రెపేయమ్ము కోస్టబంధమునకు గ్రా 
శ్. ఫందనమూలయవాన, 

మృదువుగా సద్య నుసార యవాగపా 

కల్పవచుు మంథెపేయా 

య వాగుకల్పము 

'యవాగును చేపిడిరీతియను, 
చేవింపవలసీన కాలమును 

యించునప ప్పుడు నర్రస్స్న 

చిక్ ము, న 

దానిని 

పీ త్తజ్వరములలో కేయదగిన పాచన 
విభానము ఆభిభూతాదులయ లి 

,సథ్య విధాన నము ముద్దయూష అమ 

లకయూషోదులు 

అన్నము మున్నగు వానిని సేవించుట 

లో కలుగు నరుచిని పోనగొట్టులేహా 
ఓ, 

దులు, జ్వర ఖవ 

ములందు చెషనము 

నుట, 
'సేవింపరొద 

పక్వజ్వరలక్షణము 

త్రిదమజ్ధరాస్థము 'పొచనక చాయ 

, కోధబే చేయుదగని వాళ, 

సలు ea షభమును శే 
రారు, 

test (0 సం నిం! ఫచో ను? గ్ Pr శ a. Ww 

a 

లు 

స్ు జ్ ంబీనగ్లు "నలి పిక నుగు ర్థులు, 
4% 

అ “జ c పనిగుగ్యూలు, జః రప 
oe) (టో జ. 

ముందు ఆహార లన సెవివచన 

lag 
రెడ ల వ వచ్భుప్యవాద ములు, గం 

బాలపవ్భదులు ౬ జా మతు? యును EN కు 

వలసిన నీలి , 
గో 

rae) 

ఉ  పధిమును చేవిందునప వామ గెమని? 

వవలసీన మాశ్రాపరణాముము, "కొ 

వై టు ప్రీంపరి టా: శక 

ల , నా ఆఫ్ వ. పఠలపరిమాణివిమ స క SE టే 

రి బ్ర షల 
“9” 

పంశిమూల క పాయము, 

ముక పూయ మూ రాస్మాపక పయ 
“4 జ టో న తె wf pei on 

J ము TA పాయహులుు 5 

కూడి క్వాథనులు 

ములు, అఆవమజ్వర 

సట 

ట్ర 

శ 



నీ త్తజ్వర చిక్రిక్సలుు  కళ్ళిం గాదికషూయ 
"ఆంటే 

ము, తికాదిచూర్లముు గుడూచీ 
వాలి ళం 

క్యాథము, పటోలాదిగుడికలు, 

దూలగొండిన్వర నము, 

కది కాథములు, 

పూవుములు, 

తాయమా 
(Uy 

వృుద్వీ కొదిక 

శుంఠర్వాదిక సాయము, ద్రాత్తాదిక 

పాయము 15 

పీ త్రజ్వరముగలవానికి  శ్రీక కి యలు, 
ఆవి య 

ఛాన్యాక కు తమ్ము" అభ్యంజనము, 

శిరో లేపనము, ఉద్య రనాదులు, 

కాంజిక వస్త్ర ధారణము. మాతు 
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వారిదారాద్యయ తెల్బతు 467. 
శ్రీఫలాద్య తైలము : న. 
భృంగ రాజ _తెలము 

చ 



ప్ 

విషయము ' పుట 

మాలత్యాది తైలము 9 

స్నుహ్యాదె _తెలము 469 

ఆదిత్య పాక గుడూ చీతైలము 470 

చ:దనాది తైలము | 

. మధుకాది తెలము. 9 

శం ఖచూర్హము ము న్నగు లేపనములు 4:72 

నహానీలడ అము 3 
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భటోలాదిక హైయము 456 

మహాసహా-ఛర తైలము 157 
చండ తైలము 1. 
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౧ జ్వరాధికారము,. 

క్ర మం౫భొా చరణము, de 

క్లో గుణత్రయవిఖేదేన మ్లూక్షితయ మువేయుపే, 
౧౧ . 

తయీభువే తినేతాయ తి లోకీపతరయ నము. 1 
Ww త్త. ఈ ల 

తాత్పర్యము, సత్వగుణము రవోగుణము తమోగుణ మను మూండుబేదముల చెత 

మూండుశరీరములను ధరించినవాండును, బుగ్యజుస్పామములను వేదముల కుత్స శ్తిస్థాన 

మైన వాండును, ముల్దోకములకు నధివతియ నగునాముక్కు_౦ కికి నమస్మా..* మును చేయ 

-ఇప్రైర్రి గ్రంథసంక లనవి భానము Yn 

గ © సె Ds wp జ ఖో 1 న్లో నానా ఆ గ్వదలిభ్యాన సదోస్టై శ్చ పాణినా, 

కియతె సంగ ఇ చారం బో వ్ 2 క్రి సంగ హో గాఢ ఫ్ ధక వాక్య్యవాన్ 

అనేకములయిన ఆయున్వేద-వె ద్య గంథములయందు .నీద్గము లెనవియ, 
can లో కం 

 ఊరక్తమో త్రమమలు నగుయోగములతో, చక్ర పాణియను పేరుగల నాచేత రహస్య 
' వాక్యములను సులువుగా బోధించుమాటల త్రో వ్రైద్యసంగ వాము చేయంబడుచున్నది. 

శీ 

జ 

అం వైద్యునికృత్య ము---జ్వరవర్జ్య ములు. oe 

న్లో, రోగ మాగా పరీషేత తతోనంతర మావధమ్, 
తతః కర్శ భిషక్ పళ్చాజ్ఞానపూర్వం సమా చ శేత్. 3 

యా 



ల్లీ F చక్రద త్తం. జ్వరాధికారము. 

ోనవబ్వశే దివాస్య సపష్న న్నానాభ్యంగాన్న మైథున మ్, 

కోఢప్ప వాత వ్యాయామ క పాయరాం శ్చ వివర్ణ యే యుత్ , 4 

మొట్ట ముదలను వెద్యుండగువాండు రోగమును చక్క పరీక్ష చేయవల 
యును, అవిమ్యట నారోగమునకు తగికరకొషభము సిమవల మయ, రక తగా జ్వరము 
వచ్చీకవాండు వగలునిద్దురపోవుట, స్నానము జేయుట్క, తలనం టీకొనుట్క భుజించుట, 
శ్ర్రీసంనమమును చేయుట, వోపమునొందుట్క వాతము; చెక్కు_వంజేయపసలను వేయు 

ట్కు శరీర పరి శ ములను చేయుట, కషాయము నుత్రాంగుట మున్నగువనుల వదలి 'పెట్టవల 
యును, ఇచ్చప్ రోగమును పరీక్ష చేయట యకమాటకు అర ర్థ మేనునంగా-ానీవ్యా 
ధియో ఎట్టులువచ్చినదో మువ్నగుని వరములను రోగిని అడిగియును, ఏయేనాడి ఏమే 
విధముగా “నున్నదో స్పర్శము చేత గనుగొనియుళు, మలమూత్రాదుల చూచియున్సు కో 
గముయొక్క స్వఫావమును గు ర్రింవవలయు నని యొజుంగునది,---ఇం దుకు ప్రమా 

రం రుం, “దర్శవస ఏర్గున ప్రశ్నః పర్ శే తాథ రోగిణంి అనునున్నగు వాక్య ములు గలవు, 

-ుర్రై లంఘన విభానము--- లంఘునా వళ్యక త ల, ర్రిఆా- 

నో, జే లంధఘునమే వాడా ఉపదిప్ట మృతే జ్వరాత్ , శ్ 

యానిలభయక్రోధ కామశోక శ శృమోద్భవాత్ . ర్, అమాళయస్థో హ 
త్యాగ్నిం సామా మార్లా౯ విభాపయకా, విదధాతి జర్టిరం దోష 

స్తా ల్లంభున మాచశేత్. 6. అనవస్థితదిోపాగ్నేః లంఘునం దోవ 

పచనం, జరఘ్నం దీపనం కొంశ్రైరుచిలాఘున కారకం, 7. బలాధిస్టాన 

మారోగ్యం యదర్గోోయం క్రియా క్రృమణ 

స 

జ్వరవిషయమునందు మొట్ట మొవట లంఘనముచేయుటరయే మంచిపని యని 
చప్పంబడినది, కాని క్షయ చేత వ శ్చెడిజ్వరమునక్రును, వాతముచేతవచ్చెడి జ్వరము 

నకును భయము కోపము, ' కామము, దుఃఖము, ఒడలు తెలియక పనిచేయట నున్న. 
గువాని కారణములవచ్చిన జ్వరములక్రును లంభుశమును చేయరాదు, 

: 

అమముతోకూడినదోషన్సు అనూశయమునం దండి జర రాగ్నిని చల్లార్చి, శరీర 
మునందలి మార్తముల నన్నింటిని అడ్డగిం చికొని జ్వ “మును క లిగించుచున్న ఢి, కావున | 

రోగి అంఘనమును అవశ్యము శే శేయవలయును, 

అవ వస్థికదోషుండగువానికిని, జఠ రాగ్ని దీపనముగా నున్న వొనికిని ' అంఘన.. 

ము చేయించుటిచేక దోషమును వక్యము చేయును. అంఘనము జఠ రాగ్ని ని దీపింపంశే | 

జకాతు అ శే “St ER 



అం న తొతార్నసహితముః శ్రీ 
ఆంధ్ర, (1 నూ 

“యును, అన్నమును తినవలయు ననుకోరికం గలిగించున్ను రుచి కలిగించును. శరీరయునం 

దలి భారమును తగ్గించి చులకందనమును కలిగించును, 

జ్వరముగ లవారికి లంఘనము వాలమంచిది క బొ యని యొక్కు_వ గా అంఘనము 

లను చేయింప రాదు. స్రాణములకు ముప్పు లేని లఅంఘునమునే రోగికి "పెట్టించు చుండ వల 

యును, ఏలయనంగాాలా అంఘవముంచుటు ఆరోగ్య ముకొఅకే గదా! ఆయారోగ్యయు 

బ ఒమునుబట్టి యుండును, ఈచికిత్సలన్ని యు నెందుకిొఆకో అట్టి యారో గ్య మునకు 

భంగమురానీయక రోగిని అ(ఘనముల: జేయింపవలయు శు. 

ల వి ఒం = 

ప్తి ౫ 95 గ్ * లః శ్లో తత్తు మూరుతేతు తీస్తా ముఖకో వభృమాన్వి తె. 8 కా 

ర్యం నబ'లే వృద్దెనా నగర్భిణ్యాం నదుర్భలే, వాతమూ్రవురీపాణాం 

విసనకే గాత లాఘవే. 9. హృదయోాద్దార కంళాన్యళుత్ణా. తందాక మే 
గ ౮ ౧ ల థు గా 

గత్తే స్వేదే డా కేరుచాచాపి క్రుత్సిపొసాసహెరాదయే, 10. కృతం లం 

ను గం సిరంణజే రాత పరగ ౧గమర శో స 
ఘన నూ బేళ్యం సిర్వ్యు ఛి చాంతరార్శిని, ప ఏ భేదోఒ౧గమ్టళ్చి క్ 

క ముబసుచ11ే ఘుతాొా)ణానో2రుచి సృస్గూ జొర్మల్వ 
శ్యోపో ముఖస్య-చ.11.ఘు ఏ క నుచి స్పృష్టా జార్చల్యం శ్రోత్ర 

మ © అత్య ఉల గ వాడ ల్ ర ద అజా అట ఇల 

నేత యాః, మన సస్పంభ మో భీళ్ల్ల మూర త _స్తమోప్బాది, 12. 

చేహాగ్నిబలహానిక్చ లంఘ నేఒతికృలే భవత 

క్రొలదిపొటి వాతచలనను గల వానికి, ఆకలిగొన్న వానికి, దస్పిగొన్న వానికి, ముఖ 

శోషగలవానికి, భరిమగలవానికిని లంభునము చేయింవంగూడదు. ఇట్టులే .వీల్లలవిప, 

యమునను ముదునలివారియెడ లను, గర్భిణీ, స్రీ లపట్టులను దుర్నులు లవిషయముల లోను 

లంఘనమును చేయింపరాదు. 

అ పౌన వాయువును, మూ త్రమును, ఫురీషమును చక్కగా వెడలునంత వజిక్రు 

న, శరీరము లేలికయగునంతవజికును హృదయశునందలి పసరువెడలి శుద్ధనుగునంతేవ 

జకును గొంతుక, ముఖము పరిశుదము లై, ఆలస్యము గాని లేక చెమ్తుటపట్టి రుచికలు 

గునంతవటికును, ఆకలిదప్పులు క లుగునంతవటికును, అంత రాత్ర లో ఏవిధ మేన క 

ప్టము “లేకయుండునంతవజక్రను లంఘనము చేయుట మంచిది. 

లంఘునము శ క్రికిమించి చేసినయెడల క్రీళ్టులాగుట, (అనగా కీళ్ళ పోటులు మొ.) 

సరీర ము నలిగినట్టుండుట, దగ్గు, ముఖమువాండిపోవుట, ఆక లిళన్శి పోవుట, అరుచి, డ 

ప్పీ చెవులు సరిగా వి“ంబశకయండుట, కండు మూాసీకొ నిపోవుటు, మనస్సు దిమ్మ 



A చక దతం, జ్య రాధి కారము, 
గ అజం 

తిలుగుట, ఎగుజొప్పు కలుగుట, ఛ్ మనము, చీక టక మట, జఠరాగ్ని నశించుట, బల 

ములేక యుండుట మున్నగు నవగుణములం కలుగును, 

సమనమున కర్షతగల వారు; వమనముచేయించునప్పుడు 

౨౩) గమనింపవలనీన కొన్ని ముఖ్యునిషయములు, | 

వో, సద్యోభుకృస్య వా జాతే జలే సంతర్భణోల్లి తే, 18 వ 

మనం వమనా ర్ల స్య క_స్టవమిత్యాహ వాగ్ళటకి, కఫ ప థానానుత్రై 

పాక్ దోపానామాశయస్థితాన్. 14, బుద్ధ్వా జ్యరకరాకాకాలే వ 

న్యూనాం వనమనై ర ల్ = అనుపస్థితదో వాణాం వమనం తరుణజ్వ గే, 

15, పహృాద్రాగం ఛ్యాసమానాహం మోహం చ కురులే భృశమ్, తృ 

వ్య తే సలిలం చోళ్లం దద్భాద్యాతకఫజ్య శే. 16. సద్యో కై పెత్తి 

కేబాభ శీతలం తిక్తకై శతమ్, దిపనం. పాచనంచైవ జరన్ను 

ముభయం చ తత్, 17, సోతసాం శోధనం బల్యం రుచినే్యద పదం 
యం టి. 

శివమ్, 

అప్పుడే భోజఐము చేసీనవానిక్కి భోజ నాధిక్యమువలనను అతిక్ళ ప్రివలనను జ్వర 

మువచ్చినయెడ ల నట్టి వానికిని వాంతిచేయ నర్లు ౧డెననో వాంతి చేయించుట నుంచి 

దని వాగ్భుటు:గు చెప్పెను, కఫ మే చే ధానముగాచేసికొని వచ్చునవియును, "పెటీగిన 

నియున్కు ఆమాశయమునందున్న వియను జ్వరములకు గలుగంజేయునవియు నగు దోష 

ములను యోగ్య కాలమునందు చక్కగా తెలిసికొని అవశ్యము వమనము చేయింపతగి 

నచో వమనముల చేయించుట చేత శే పోగొట్రవలయును. దోషములకు, లేక దోష 

ములని నిశ్చయిం చినవానికి, తరుణజ్వర మునందు వమనము చేయించినయెడల, కడుపు 

నొప్పీ, శ్యానము, - కొ డుపుబ్బుటు, వోూపహము మున్నగువానిని కలిగించును. వాతకఖభ 

జ్వరము వచ్చివప్పుడుశు, దప్బీ యధికముగా గలుగువానికిని వేండినీటిని ఈయవల 

యును. అవ్వడు పుట్టిన వీ త్రజ్యరయునకు, చేదుపధార్భ ముల చేత కా(గినవియును, చల్లా 

ర్చినవియు నగుక షౌయోదక ముల పీయువలయును. ఈళండువిధములయిన కషాయము 

లం ఆ లిని. పుట్టించును. ఆహారమును పక్వముచేయును. బలమును కలిగించును, రుచిని 

పుట్టించును. చెమటను కలిగించును. మేలు నిచ్చును, 
A యే = be I hand] als జ 

1 “మద్య్యో లే యెత్తికేవాపీ అని పాళశాంతరము గలదు, 
ఫై రంజటా2 



, ( కం 5 +, ఆ 9 తము; 5 ఆంధ్ర కాత్సర్య సబా 

[| దాహాజ్యర ములకు ప,డంగ-పాసీయాదులు, నుంగొగ్నీ గలవానికి పానీయకల్పన ములు, 

యవాగూపానీయము.  శక్రుధిళజ్యరునకు _ వీప్పల్యాది లాజెపేయములు, శిరో 

రోగికి గోక్ష్రరపేయము, కోస బంధ మునకు ద్రామా దిళ్ళతము పంచ 

మాలయవాగు, మృదుమగ ఛ్యాద్యకు సారము గా యవ హాకల్ప 

నమ్ము మంధ పేయాఏకల్పము యవాగుకల్బము. | 

శో, ముస్తాపర్పటకోశీర చందనోదీచ్వనాగ్నరై8 18. శృతం స్థ 
జ గ శ నాథ క We ల్ 

తం జలం దద్యాత్ విపాసాచంర శాంత యె, ముఖ్య భేవజసంబంధి నిమ్స్ 
ఎ 

ద సకుణే జ్వ గ. 19. తోయ పే మాది సంసా ₹ దే నిర్దోషం తేన ఇ వజం, 
mp —2 

యగదప్పు ప్పు వృతం తాసు ప పషడంగాది ప్రయుజ్య లే. 20 క్ష మూత్రం తతో 

“ద త్యా సాధయే Dy ఎసి శీజంభని అర్థశృవం | పయో కవ్వం పాన పే 

యాదినంవిభా. 21, వట: తం లంఫ్ుకం కాలే యవా వాగాభిరు పాచచేశ్ , 

యథా నష వధసీద్ధాభః ముడపూర్వాభిరాదికః 22, లాజపేయాం 

సుఖజ దాం వీప్పలీనోగ ర NX శ తాం, వీజీ జర జ్వరహా రాకా మ్రుద్యా 

నలా. య రాదిత$, 28, యా. ఎయార సి ప్ “శాలీనాం పార్శ CE: సిశిరోరుజి, 

క్వదుష్ట్రికంట శార్ ఖా స్ట్ సిద్ధాం జ(రహాశాం విబేత్. 24. కోసే విజ 

ద్దే సరుజి పిబే క్పేయాం కాం జ్వరీ, మృుచ్వీ'కాపివ్చ లీమూల చవ్య 
చీత్రకనాగంైః 25. పంచమూల్యూ లఘీయ స్యా గుర తాభ్యాం స స 

ఢాన్యయా,ః కణయా యూపషపేయాది సాధనం సన్యా ద్యథా ప్రై కమం. 26. 

వాతవీ చే వాతక ఫే త్రీదొ 3 సె. సెవన్ పట యవాగూ న్యా 'ప్రదోవఘ్నీ 

వ్యాఘీ దుస్ప ర్భగోమురైః 27, కన్షార్థం వా క ణాశుంకోః కేల్కు 

దృవ్యస్య వాపలం, వినయ పాచయ్ ద్యుక్సా వారిప సేన వాపరాం,. 
ల లి ఫి ఫి 

28, పడంగపరిభ్హాపషేవ పాయః$ పెయాదిసంవు తొ, యవాగూాముచితా 
a. \ స్ 3 

దక్ష చ్చతుర్భాగక్ళ తాం వచేత్ . 29, 

డ్రె 

(పడంగ పానీయము తుంగము"సిఖు, వర్పాటకము, వట్టి వేళ్లు, ఎఅచందనము, 
అవి య 

కురువేరు శొంఠి వీనితోటిక పాయయును చేసి దాహా్యరము పోవుట క్రీయవల 

యును, తరుణబ జ్వరము వచ్చినయెడల ముఖ్యముగా సెపషధము నీయగాదు. తోయ 
CRIN 

1 శ్లోకము తెలుగద్రాంత ప్రతులలో కాన గాదు. 2 “న ద్రవ్యం అని కొందటీ 

పౌకమ, 



6 చకద తాం. జ్య రాధీ కారము, 
నం. 0 

పేయాది సంస్కా_రమును 'చేసీనసిమట నౌషధము నిర్హుష్షమగును. ఒక ప స్థమును. కాం 

చిచల్లార్చంబడిన యుదక మును తీసికొని దానియందు ఒకకా మెక్తు పడంగపానీయ ము 

ను కలిపి నగముమిగులునటుగా గాచి, "పీ మాడివిభమున నుపయోగింపవలయున, వాం | 
షె . 

తి చేసికొనినవానికిని లంఘనము చేసినవానికిని తగివసమయమున గంజి నీయవలయును. : 

“ుదలను మండ ములను ఠగినయొపధ్దులచేసిన లాజపేయను అనంగాా సక్షుగంజియ -. 
జాజి | 

ను, మండ ము, సిద్దమ ఎడ ము, లాజవముండము అను మున్న గుఖిద ముల'ేత పెక్కువిధములె 
న. 

యా 

శ్రీవ, శోవనీ త్రజ్యరములను పోకార్చి రక్తవృద్ధినిం గలిగించునని సంప్ర దాయజ్ఞులం 
య ఏం జాన న —0 అర లో జా 

దురు. ] పిప్పళ్లు, శొంఠి వేసి కాచిన యుదకము నిచ్చిన నుఖమగును. జ్వరముహరించును.. " 

జ్వరముగలవాండు అగి మాంద్య ముకలవాం డై యుండినచో మొదటినుండియును జ్వర 

హర మగు .నీ పానీయమును శ్రాగవలయును. పార్ళ ఇపుకొప్పి, తలనొప్పి కలవారలు, 

ఎభిబియ్యమును శ్చ యము వేయించి కొని తాగ వలయును. 
అ | | WU జ 

' 

పళ్లేరు, వాంకుడు వీశవేత సీదము చే యంబడినెపీయన చక్క_౯గా కాచినద? 
ఓ య 

నిని త్రాగిన జ్వరము హరించు ను, దాతు పిప్పలిమాలము, . చెవ్యము, చితృమాలము, 

శాంతి వీనిపే సిదముచేయంబడీన “పీయను కీళుపటుకొనినప్పుడును, నొప్చీకలిగినప్పు 
(యు ౧ లు 

డును, ఒర్వరితుండు ల్రైగుచుండ వలయును, లభఘుపంచమూలములు, బృహ శ్పం చమూలము 

లు, ధనియాలు, పీప్పళు, దశమూలములు వీటితో క్రమముగా "జ్పీయను యూషనును 
1 య 

-బీని ఈయవలయును. వాతిప్ తజరములు, చాతక ఫములచేకను, త్రీదోషముల చేతను 
అలన ప్ ' 

కీ త్రముమేతను క లిగివజరరములకో వాకుడు తీటక సింద, పళ్చేరు పనితో చేయబడిన గంజిని 
— 0 

ఇ 

ఇయ్యవలయును. వాతపీ త్రము, వాతక ఫము, త్రిదోషములు, కఫపీ త్రము వీటవిపుయము 

నందు, వాకుండు, అంతర దామర్క పళ్లేరు వీట్టతో వేయంబడిన గంజి నీయవలయును, 

(దీనినే హిందీలో గుడ యాణీ అందురు.) ఇది శ్రి దోషములను వారించును, పీప్పళ్లు, 

సొంఠి, అర్షకర ముగాని, ఒక పలముగాని కల ద్రవ్యము వీటిని 16 పలములనీళ్ళ లో 
ఖవ్ని 

WU రం 

యు కిగా పక్యముచేసిన నింకొకవిధమగు గంజి సీద్దము అగును, సాధారణముగా పేయా 
మ) 

దులయందు క లింగపరి భాపయే యంగీకరింపంబడినయడి. సామాన్యముగా భుజింపందగిన 

యాహారములో, అనగా భఛాన్యమునకు నాలి ంతేలు సీరుచేర్చి తీసిన గంజిని స్వీక రంపవల 
౧ 

"యును దీనినే యవాగు వనియును సేయ మనియును ఛేప్పెదరు. 

ఆర్రి యచవాగువును చే సెడిరీతియును, దానిని సేవింపవలసినశ "లము, ధ్రిఆా. 

న్లో, సిక్లకె రపాతో మండః పేయా సిక్ససమన్విత, యవా 

గూ రృహుసిక్ష" స్యా ద్విలేపీ పరళ ధ వా, 80, అన్నం పంచగుకే సొ 



భసి. 81. పాంళశుథా నే య థావృష్టిః శ్లేదయ త్యతిక ర్షమమ్, తథా శేవణి 
౧కి 

సంనృద్దే య వాగూ శే వ్యవరినీ, ఏ2, 'Xదాత్య యే మద్యని కె గే 

ఫి త్తక ఫాధిశే ఊర్ల గో ర క్షఫీశ్రే చ యవాశారహాతా జ్వరే. 88. తత్ర 

తర్పణమేవాగే ప వ చేయు 3 లాజసక్తుభిః. 

ఇట్లు సిద్దము చేయయిడిన యవాగువునందు గల భేదనులను ఇటు పె నిచూవిం 

చును. సిక్టకములు మి*%సలనట్టులు కాచిన గంజి మండమునూ, నీక్టక యులు గలది పేయ 

యు నగును. చాల సిక్టములు గలది కాఫుడుగంజి, అనంగా యవాగువు అగును, ఇయ్య 

డి పలచన గానగును, అయిదు ఇట్టనీటిలో అనం. ఎస సరుతోవండిన అన్నమనం బడును, 

నాలుగుకెట నీట్ బో నిశేపియగును. పదుసాలును కెట్ట యుదకములో చేసిన మండ మ 

గును. ఆవ కెట్టనీటి తో యవాగు వగును, దుక్తుగలచోట వర్ష ముకురిసిన నెట్టు అంబలి 

అనగా బుజఅద యగనో, అట్టులే శేషము ఇజేశశతోట యవాగువుహాడ వాడిన చో 

నయ్యది 1 -శేష్పయును వృద్ధి నంవంచురడే యగును, మదాత్యయరో గమునందును, నిత్య 

మును మద్యును శ్రా తాగటయందును, గీ గ్రీవ్మబుకువు అన గా జ్యేస్టైహెశమా ానములలాగోను 

పీ త్త కపాద్ధిక్యతవసన నగుబ్వరయులయ దును, ఊర ర్త వ్రైగతమగు రక్షిపీ త్రమునందును, 

యవాగును "మేలు సీయదు, అన-గా అపధ్య కాం యనిభావ: ము, ఆసనముయనులటాో లాబా 

చృయమచేత్ర దప్ప్ నాపుట మంచిది, 

త్తజ్వరములలో చేయంద వగిక పాచనవిధఫానము, అఫీినూతాదుల 

-అధి ౬ యందలి పధ్యవిధానము, ముద్దా షు అమలకయూహిదుబు, om 

నో, జ్యరాప్తహెః ఫలర్మసెః యు రక్తం సమధుశ ర్క_రం, 84, ద్ర 

వేణాలోడితా స్టే స్యుః తర్పణం భాజన కవ, గ మోపవాసానిలజే 

పితో వరో సొదనకి, 85. ముద్దయూమాద నళ్ళ్చావి. జేయ? కఫసముద 
వేస వ పితయా యు కక నీత్రవి _త్తజ్వ ఇ హితః. 86. ర కృశొల్వ్యాదయ 

స్స్. సురాణాష్పప్పి కె చై స్పహ, యు వాగ్యోదనలాజాగ్నై జ్వరితానాం 

జృరాపహాః, 87 ముద్రామలకయూవస్తు వాతపిత్తాత్తశే పీత , హస్య 
మూలకయూవస్తు కఫవాశాత్తి శే ఫాంత? 88. నింబమూలక యూ స్తు 
హిత; వీ కృకఫాత్తి కే, ముద్రాకా మనూ శాం శృణ కాళ కులుతాం శా 

అనల 

2జ-కానవి, ఏం. "ఆహారకోలే “యూసార్థం ద్వరిఆ య సృదాపయేత్ , 

1 'మదాత్యయే? అ అని కొన్ని పృతుల వ ల “మకష్ట కాన్” అనికూడ 

ఇాఠ మున్నది యట, శి యూూహా నే, 



8 చక్కద్చక్తాం జ్య రాధి కారము, 

పటోలపత౦ వారాకం కులకం కార వేల కం. 40. కర్కో.టకం సర్పట 
WU లాం ౧౧ 

కం గోజిహ్వోం నాలమూలకం,। పత్రం గుతూబ్యా “వ్యా కార్థం జ్వరతా 

య ప్రదావయేల్, 41 జ్వరితో హితమన్నీయా యద్యప్యస్యారుచి రృ 
వేత్ , అన్న కా లేహ్య భుంజానః వ్షీయ లే బయ లేఒపిచ, 42, - 

జ్వరమును హరించు ఫలరసములతో, తేనెను కండచక్కెరను కలిపినదియ 

ను, ద్ర వవదార్థముల చేత చక్కా సలియం బెట్టంబదినదియు నగు లా జ'సత్తువును 

ఈయనవలయును. ఇదియే తర్పణమని చెప్పబడును. బశలికను ఉవవాసములు చేయ 

టను వాత ప్ర కపమువలనను గలుగుజ్బరము లయందు జాఠ రాగ్ని యన్న చో మాంస 

రసమునక లీవీన అన్నము హీతకర మె యుండును. 

కఫజ్వరములలాోో “పిసరకట్టు (అనగా పలచని "పెసరపప్పు సైనిక గలిపి బియ్య 

మును పులగముగా వండి తినుట బాలమంచిది, చక్కెరతో గలివినచో నీగంజియే 3 

పి తజ్వరములలో మేలు కలుగజేయును, గంజ్, అన్నము, సేలాలు మొదలగు వానిని 

చేయటకు, యెజ్లని బియ్యము మున్నగునవి పాత వియగు షష్టిక ధాన్య మును [అనగా నా 

శ్లలలకు పండు ధాన్యమును] కలిపి యుపయోగించినయెడ ల మిక్కిలి శ్రేస్టసు. హం 

నీ నారు నెలలవండు ధాన్యమును “సాశ్రీచావల్ ** అని యందురు. ఇవి జ్వకమును హిం 

చును. పెసరపప్పు, ఉఊసిరికపొట్టు వీటితో చేయంబడిన యూషము అనగా నటితో 

చేసీనకట్టు వాతపి త్తజ్వరములలోో మిక్కి-లి హితమును గలుగంజేయను. దీనినే ముల్లా 

వులక యూషమనియు నందురు, 

లఘుపం చమూలములతో చేసిన యూషను కఫవాతజ్వరములయందు మిక్క్లి 

హీత్రమును గలుగం జేయును, వేప వేళ్ళతో చేసిన యూపము పీ త్తజ్వరములల* హీత్రకర 

మగును. జ్యరపడినవానికి, "పెసరపప్పు, పిల్లి పెసోపప్పు, సెనగపప్పు, ఉలవపప్పు, కంది 

పప్పు మున్న గువానిచేతను యూషమును సిద్ధము చేసి ఆహారమును తీసికొనుసమయ 

ముల నిచ్చుచు.డ వలయును. ఇవి జ్వరచువచ్చిన వారికి ముఖ్యముగా అహార కాల ముల 

లో యూషములకై యుపయోగించుదుండ వలయయుకూ 

ఎపొట్టఆవలు, చేతవంకాయి, కాకరకాయలు, ఆటగాకరకాయలు, పొటకా 

య పర్పాటకము, ఎద్దునాలుక బెట్ట, చిస్నముల్లంగి తిప్పతీ గెలక్రలు మొదలగువానిని 

జ్వరవీడితునకు శాకపదార్భ ములు గా నుషయో:గింపవ లెను గట్వరమువచ్చినవానికి అహార 

నేవనకాలమందు నీవస్తువులును హితీములుగా నుండవు, అయినప్పటికిని .హిత వై నపదా 

లుల 1 కాకాని, 9 మ్రియ లేథవా, 



. <9 "Ey 
ఆం ధ్ర తాత్పర్య సహితము, 

9 

రములను హీత వు చేసికొని భక్షీంచు చుండ వలయూకు.. జ్వరం కీడోకంండు ఆహారముగా నే 

థి 

pra 

వసువులను తీసికొనకున్న యెడల శ్తీణుంజె దుర్చలుండగ్గును , ఓకొగాక ్రాప్పు డెట్టికౌర 

జాతే 
he 

థి 
న 

ఆఇముల చేత చచ్చిపోవుటయుగు కలదు, కొనన రోగి పాళీ వై నంఠవట్టునకు మెల్ల గె 
ళా య ¢ 

భో జనమును చేయుచుండవలయును, 
ళా 

[అన్నము మున్న గువానిని సేవించుట గక కలుగు నరూచిని పోంగొట్టు 

లేహాదులు; జ్వర ఫేదములు; ఆమచ్వరములదు క 'పధము 

చేశ ంప గరాదనుట, పకజ్వర లక్షణ కూ, ] 

శో, అరుచౌ మాతులుంగస్య శేసరం సాజ్య మైంధవమ్, ధా త్రీ 

ద్రావాసితానాం వా కల్క_ మాస్వేన ధార, తామ్. 48, సాతత్యా క్యా 

ద్యభావాద్వా పథ్యం చ్వేవ్యత్య మాగఠమ్, కల్పనావిధిభి సెసెకి వీ 

యత్వం గమయే తున, రశ్మీ, జ్వరితం జ్వర ముకం వా దినా్తే భోటి 

యే ల్లఘు, శ్రేషమయే వివృద్ధి “షా బలవా సనల స్తదా. 4ర్, గురభి 

న్యన్ద్య కాలే చ జ్వరీ నాద్యా తక్కైథంచన, నహి తస్యా హితం భుక్త 

మాయుపే. వా సుఖాయ వా, 46, లంఘసం న్వదనం బాథ యవా 

గ్వస్తిక్క కో రసః; పాచనా న్యవిపక్వానాం దోపానాం తరుణే జే. 47, 

ఆస ప్పరాత్రం తరుణం జ్వర మాహు రసీసి క్కి మధ్యం ద్యాదశరా 

త్తం తు పురాణ మతే ఉ త్రరమ్, 48. పాచనం శనుసీయం వా కపూయం 

పాయయేత్తు తం, జ్యురితం వడ హే2తీ శే లఘ్యున్న వ తిభోబితం. 49. స 

పాపో త్పరతోఒ స్తజై సామేస్యాత్చాచనం జ్యే నిశామే శమనం స్లో 

సామే నొవధ మూచేత్ , 50, లాలా ప్ర సేకేో హృల్లాస హృదయా 

శుద్ధ ర చకా, తంద్రాల స్యావి పాక స్య వైరస్యం గురుగాత తా. ర్, 

క్షున్నాళో బహువమూత్రశత్వేం స్తబ్దతా బలవా స్స ్ట్టరకి, ఆమజగ(ర స్వ నిం 

గాని న దద్యా ర్త -థీవజం. 52. "ఫేవజం వళ్ళమదొో వస్య భూయో 

జ్యలయతి జ్వరమ్, మృడ జే లకూ జహా సృచలేషు మ లేము 

చ, 68. పక్వం దోషం విజూసీయా బ్ద గలే చేయం త చాహధమ్, 

రోగికి అన్ననునం దరుచి కలిగినయెడల మాదీస లకు కింజల్కు._ములున్యు చేయి, 

ెంధపలవణము వీనినిగాని; ఉసిరిక, ద్రాకు, శాక్క_ర కరినిగాని కల్కముచేసి నోటి 

లో నుంపవలసీనది. ఎప్పుడును ఎడతెగక పథ్యముచేయుటవలన గాని, ఆకలి లేకపోవు 



10 చక్రద త్తీ--ం, జరాధి కారము, 

టవఅనల గాని, కలిగిన పథ్యవస్తువులమె నగునరుచిశి అనేకవిధములగు ననుపొనాదుల 
వేత పోంగొట్టవలయును. జ్వరము వచ్చినవానికిగాని జ్వరము విడిచిపోయినవానికి గాని 

సాయం కాలమునం దే అఘుభోజనముళు సెట్టవలయను, శేషము ఊయించుటచేత బేడి 
యధ్ధిక మగును, దానివలన జఠరాగ్ని “పెంపొందును, నియమములేకుండ జ్వరితుండు 
గురుపదార్భములను, ప్రవర్షుల గలు గం జేయు పదార్థ లను భుజింపరాదు. అటివానిని 

భుజించుట ఆయు ష్యృమునకును, సుఖిమునకును, మంచికొజుకును కాదు. 

అంఘనముచేయుట, ఆవికిపట్టుట్క గంజి చేదగుకసాయములు నివి పక్వము 
గాని యశ్ని విధములగు జ్వరముఅను పక్ళ్ణయు చేయను. వజుసగా చేడురాశ్రు లవజకు 
వచ్చెడి జ్వరమును. తరుణజ్వరమని వండితులబు చెప్పెదరు. ఇళ్లే పం డ్రె ౦డురాశ్రు లవ 
అకు వచ్చెడిదానిని మధ్యమజ్వర మనియెదరు. 'ఇంతకంతు నధికముగా వ చ్చెడిజ్వర 
మును పురాణజ్యరమునుగా ఇెప్పెదరు, 

_ జ్వరముగలవాండు పాచనమును శమనమును చేయ క పాయమును త్రాగవలయను, 
ఆరురోజులు గడ చిపోయిన పిమ్మట అఘువగు నన్నమును భుజింపవలయును. విడురోజుల 
పెన సాధారణములగు నామజ్వరములయందు పాచనమువేయటయును, ఆమర హీ తమగు 
జ్వరములలో శమనముచేయటయును, తీళ్లమగు నామజ్వరముల లో కౌవధనునే ఈ 
యకుండుటయే ను త్రమను. ముఖము ౨ జ్ర బాొటుటు, ఉ్మిన క పాయపురంగుగావచ్చుట, 
హృదయము నిర్మలము గానుండకుండుట, రుచిపుట్టకుండుట, తం ద్రాలస్య ములు కలుగుట, 

దోషములు పక్యములు గాక యుండుట, నోటినుండి ఉమ్మి ఎక్టవగా నుండుట్క దేహము 
బరువుగా నుండుట్క అఆకలిలేకపోవ్రుట, మూత్ర మెక్కు_నగా ఎస్మవించుట్కృ్ర జ్యరముగల 
రోగి బల వంతుడు గానుండుట ఇయ్యది ఆమజ్వర లక్షణ పులు కావున నిట్టియెడ నౌవ 

ధము 'నీయరాదు.. ఆమజ్వరరోగుల క్రీయంబడిన యాషధము -మటజల జ్వరమును ప్రకా 
శింపం జేయును, జ్వరము తగ్గకొలందిని దేహము చులకనగుకొలందిని, మలము వెడ్ర 
లుకొలంధిని దోషము. పక్వమెనట్టులు తెలిసికొని అప్పుడు: శై షభము నీయవలయును . 

తా 

[తీ దోషజ్య్వ రార్భ ము పాచనక షాయము[ శోధన వేయందగనివారు; శ్రీలు 
పిల్లలు క "షధమును సేవించుట లో గమనించందగివవిధ్ధి కొ షధము 

జీరి ంచినటు 'తెలిసికొనుగు రులు; అయే జీరి ౦వనిగు రులు; ల cn ఆని ౨౫౦ ఇరా స అలో 
జీర్చింపకముందు ఆహారాదులు సేవించినయెడల వచ్చు 

వ మూదములు; చ్రు బాలవృద్ధులు శొాాషభమనును సేవించురీతి, ] 

OR నాగరం 'దెవకాషప్థం చ ధాన్యాకం బృహతీద్వయమ్, ద 
ద్యా త్చాచనకం పూర్వం జ్వరితాయ జ్వ్యరావహమ్, ర్4 వీతాంబు 



అంథ ధ్ర తొత్పర వ్ట్స సహితము. ఎన మై 
| ' (| 

జ fy, 

గంఘితః తీణః "జీక్లీ భుక్తః పిపాసితక్కి న పిబేదాపధం జంతు? సర. 

శోధన వముఖభేకదత్ , “రర. వీర్యాధికం భవతి భేవజ మన్నహీనం వాన్యా 

త్రదామయ మాసంశయ మాళ్ళుచెవ, తద్భా లవృద్ధయువతీమృ నుభిక్చ 

వీతమ్, గ్గానిం పరాం నయతి వాళు. సలక్రయో న, కర్, అనుతో మోనిల 

సా§ స్థం తముత్త్యనానువున స్క తా, లఘుత్వమింద్రి, యోాద్దార 

భుద్దికల్లాో వధాకృతిః 57. క్షమో దాహాంగసదనం భ్రమో మూర్భా 

నిరీరుఖా, అరతి రృల సానిక్నుసాన శేషము థా ఖతి, 58 శావధశేపే. 
భు 

క్షం వీతం చ తథాషధం సశేపే.=-న్నే పృకరోతి గదోపశమం పకోప 

య త్వన్బరోగాం ER 59, కసం విపాక ముపయాతి బలం న్ హాం 

స్యాదన్నావృతం నచ ముహు రదసా న్ని రేగి, ప్రాగ్భు క కనేవిత నుఖా 

వధ మేత దేవ దద్యాచ్చ వృద్ధ కీళు భీరు వరాంగనాభ్యః, 6 

అన్ని విధములగు జ్వరములకును, శ్ ౦కి, చేవదారు, ధనియములు, పెద్ద ములక, 

} 

చిన్న యులక అనుబృ్బహతిలాంగల ఇ₹ండువిధము ఖును తెచ్చి వీనితో కాచిన కహాయ 

మును పాచనమున శ్ర జ్వరికున క్రీయవలయును. ఇయ్యది జ్వరమును ఇ పోంగొట్టును. నిటిని 

్రౌగిన వాండును, 'అంఘునము చేసీనవాండును, దప్పి గొని యున్న వాండును, కృశించిన 

వాడును, అజీళ్శరో గియును, ఛుజించినవాండును ఇ₹ెపధమును గాన్ని ఇతరవిధమగు 

నోధనను గాని సేవింపరాదు. 

అన్న ములేస యాపధము పర్నాక్షమవంత మను, ఇట్టియాపధ మామ యును 

చంపిచై చును, సంబేజూయు వలదు. కావున పిల్లలు, Wn యకొవననకు లగు సేలం? 

మృదుశరీరులు మున్నగవా రౌషధనును అన్నము లేక సేవించిన బడలిక నొందుదురుః 

శీఘ్రముగా బలమును నళించును. ఈనిషయమున సం'దేహూము బొత్తుగా వలదు, 

. అనుకూలముగా వాయవువెడలుట, న్వస్థుండై యుండుట, అకలి దష్పీక 

గలిగియండుట్క మనస్సు నిక అముణానుండుటు, శరీరము తేలికగా నుండుట, 
— 

ఇంద్రియములు కలుషితములుగాక ప్ర సన్నములె యుండుట, త్ర పులు రాకుండుట 

మున్నగునవి జీర్ణాపధునకు ఆనా నౌవేధము జీర్ణ ంచినవానికి లటాస్రకులు, వాడ బొ 

అుట, ఆయాసమఘునొందుట, దః! వ్పినొనియండుట, "కాళ్లు "చేశులు మొదలగు నవయములు 

లాగుచుండుట, బ్రచుక మ్యట మూర్చిలుట, తలనొప్పీ, అసహ్యాము, అరుచి మున్నగునవి, 

మనోవ్యాకులము 'శనుసీయే కలయప్పుడు, కాషధము జీర్ణము "కాక శేషించియన్న 

దని తెలిసికొ నవల యును, గు 

. 

సం | న్ 
1 జీర్ణ అనికూడ పొఠమున్నడి, 



ig చకద తాం, జృరాధికారము. క్రద_ల్తి 

'జాొపధము పూర్ణముగా _జీర్మింపకముందు తీనినయన్న మును, త్రాగిననీరును, ఆవిధ , 

ము౫ాచే అన్నము సంప్రూర్హ ముగా జీర్ణి ౦పక ముందు తీసికొనిన యొవధమును, రోగ .. 

మును శాంతి నొందెంపదు. ెంగా నిది ఇంకను ఇతరరోగములను ఫుట్టి టించుకు. అన్నా 

వృత మైన యౌపధము అనంగా అన్నము చక్కగా జీర్ణ మైనపిమ్మరు దానితో ఇమిడిక 

ఉాందినటై నచో అట్టి "పథము త్వరగా వ్టమె జీర్ణ ంచును. బలమును నశింపనీయదు 

నోటినుండి మాటిమాటికీ వెళ్ళీ రాదు. ఈ పె షెని ఇెప్పియున్న "తజయన రకాపధమును 

సాధారణముగా "వైద్యులు ముదు సలివాంకి, పీల్ల లకు, భయస్ట'ఖౌ వము గలవారికి 

_సౌందర్య్భవతు లగు నారీమణులకను ఈయవలయును. 
లే 

అధి 'క్వాఖాది శాపషధముల విషయములోగల పరిమాణము కషాయ 

. విషయమున 'వై'ద్యుల పరిభాష. 

వో, మాత్రాయా సా _స్టవస్థానం దోషమగ్ని ర్బలం వయః, 

జాొపధమును నేవించునప్పుడు గమనింపవలసీన మాత్రాపిణామమ్ము 

( 

వ్యూధిం ద్రవ్యం చ్ కోసం చ ప్క్యు మాతాం పయోజయేత్.. 

61. ఉత్తమస్య పలం మాతా. తి భి శ్వామెశ్ళ "మధ్యమ, జఘు ఘనస్య | 
లే 

పలా స్రైన స్నేహక్వాథావ ధేవు మన 62, | కరాడాతు పలం యావ ద్ద 

ద్యాత్ ఫోడరికం జలం, తతస్తు కుడపం యావత్ తోయ మష్టగుణం 

పిబేత్ * 68, క్వాథ్య ద,వ్యపలే క ర్యాత్ప్రస్థార్థం పాద' శేవతమ్. 

రోగులకు జి పథము నిచ్చునప్పుడు సాధారణముగా మాత్రల నింతింత లం-గా 

నిటు ఈయవలయు నను సాధారణమ్ల 7 నియవుము లేదు. కాని వైద్యుంయగువాండుం 

.రోగికిగల దోషమును బలమును వయస్సును వ్యాధిని దె" షధమును. జఠరకోస్ట 

చక్కొంగా బరీశ్నీంచి తదనుసారముగా నౌషధమా త్రల నుపయోగింపవలయును. 'తెల 

యు కల్క_ము మున్నగువాని నుపయోగించః నప్పుడు ఉత్తిమమగుమా శ్రీ (అనంగాజక 

రాగ్నిక లవానికి చ్చెడ్ మౌొత్ర్ర పల పృమాణ ముండ వలయును, మధ్యమము మూండుకర్థ 

ముల పరిమాణమున నుండవలయును, అంతకం కుం దక్కు_వ పరిమాణముగ ౬ మా ల్ర్ 

/- గయన్నిటికం కు నధమము అ నెదరు. న్నేహకహాయముల. దయారుపవేయు టో ఒకకర్ణే 

ము"వెందలు కొ ని పల ప్రమాణ మువజస గలవానికి, పదియాబు రెట్లు నీటిని చేర్చవలయ' 

ను. పలము మొదలుకొని కుడ పమువజికు గలవానికి చెనిమిది'రెట్టు ఉదకమును చేర్చవ 

లయును. కల్క_ములు ముష్షగు ప్ర ల్యేక క ప్రాథాదులయందు ఒక హలము యౌొపషధమునకు 

స్థపరిమాణము నీటి టో పక్యమచేి నాల్ద్బవఖాగము నీరు మిగులునట్లు చేయవలయు 

ను, ల పౌదావ శేష విథి యని యందురు, 

మం. అంకాల రాబడులు. ఇడానాటున కంక కో 
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పలపకిమాణవిషయమున చరకాదుల మతభిదములు. థ్రిఆ- 

నో ద్యాత్రిశ న్యావకై ర్యావశ్చర క స్యతు న్ పలమ్. 64. 

అప్పచశ్యారింకా స్యా తుళు తస్య తు మాపకకి ద్వాదశ భి గ రా 

న్యమాహమై, శ్పతుప్పసై స్టాకు కే న్. 'సలకు, 65, ఏతచ్చ తులితం పంచరో EJ] 

నూపాత్మ కం పలమీ చరః శార్థపలోన్యానం చరశే దశరక్రికె:. 66. మా 

ఫ్ పల చతుప్పస్ట్యా యేన్భశే త్తే త్రభరితం, కసా తలం చతుప్ప 

పా మావషకె రకర క్రకై 67. చరకానువుతం వడ క్పీకి తా 

చరకమవహాో నుని మతొనుసారము గా ముప్పది కెంశు మాసముల [మినపగింజల7 

యొకు ఒక మాషమగును. 45 మాషశులయెత్తు పల మగును. ఇతేనిమతమున నొకపల 

మునక పది ర త్తికలనియందురు. నుక్టుతు9ము తౌనుసారమా 12 మాషములయొతక్తు మాష 

మును 64 మాషములయొక్సు పఎమగును,  ఈవుతమున పలమునలగా (అనగా ఫ్ రతుల 

[ర త్రికలు ]యె త్తు గలది) 'పలమనగుకు. ఇయ్యాది అనంగాసు శ్రుతునిమై మర త్రీకలు, చరక 

ముని యగ వలమునకు సమూనము సపదిరతులు మాషమని యరదురు. 64 మాషముల'చేత్ర 

వససల మే ఇచ్చట గ ౫ హోాంపంబకనును, వైద్యులు చరకుని మతొనుసారముగానే చికిత్సల 

యందు పలాదిపరినూ ణము లను ఉపయో *గించుచున్న్నారు, 

“" వాత జ్వురమునక్రు చికిళ్చ బు; బిలాాదిప: చమాలక పాయను; చేల” 

అధి | శయ మయను ఛాస్నాదిక సహాయము; ఏప్పలాదిక షాయములం; ( లత 

ద్రాతైది క్వాధము. 

నో, ఓల్యాదివంచమూల స్య క్యాధస్సా ఫ్రద్యాతి శే ద్వ 68. 

పాచనం వీప్పలీమూలుగుడూచీ విశ్ళజోధనా, కిరా తాశ్షూమృత గోద్దీ చ్య 

బృహతీద్యయ గోత్సురైః. 69. సస్థిరాకల $వ్ని? రి క్యాథోే వాతజ్వరాప 
హా రాస్నా వ వృతూదస్ దారు సరళం శ లవాలుకమ్, 70, క హోయశ్ళ 

ర -రాకద్ర యుకే వాతజ్వరాపహ3, పిమేపః పాదికః క్వాథాత్. 
స్నేహ కల్గ సమో మతః 71, పరిభాపూమిమా మన్నే వ్రతేపోఒ 

పూ్యూచిే య్యా కర్ష చూర్ణ్మస్య కల్క_స్యగుటికానాంచ సరః, 72. 

ద ద్రవ్యతుక్తా ్ట్ సలేఢవ్యః పాతన్యశ్చ చతుక్ష్రవః, మాత్రా దఘృతా 

వ్నాం సే స్నేహా క్యా ఛేను చూర్తనత్ , 78, బిల్వాదిపర చమనాలీ చ గు 
డూచ్యామల కే తథా, కుసు ంబురుసమోశే పేంవ కపూయూూ వాతిశే జ 



i4 చకద తాం, జ్వ రాధి కారము. క్ 

"రే. 74. వీప్పలీ శారివా ద్రామో శతవుప్పా వాశేణుభిక్కకృకః కషా 
య స్పగుడొో హన్యాత్సవనజం జ్యరమ్. 75. గుడూచీ శారివా దాతా 
శతప్రుష్పా పునర్నవ్యా సగుడొ ఒయం క సూయ స్సారత్ వాతీజ్వరవినా 
ఫోన, 76. దాత గుడూ- కాళ్ళిర్యం త్రాయమాణా స్పశారిళా్క ని 

ఎ స్కా్టథ్య సగుడం కాాథం వీబే ద్యాతజ్యరాపవామ్, 77, శతానరీ గృ 
~ ఉస చి | ద్రి 0 Sn ఖే p న్ అట డూ చీభ్యాం సర్వసా యం త్ర ఏడిత్క గుడప గాఢ శ్నమ యేణ్ సద్యో 

ఒనిలకృతం బ్యరమ్, 78, 

బిల్యాది పంచమాలములు వీటిక్రషాయ మును గాన్ని వాతజ్వకితుల క్రీయవలయు 
ను, లేనిచో వీప్పలీమూలము, తిప్పతీగ శకొం8 తో జేసిన క సాయమునెన నిచ్చినచో 
నాతజ్వరములు పక్వ్వము లగును, ేలవేరు, తుంగము స్పలు, తిప్పతీగ కుజు వేరు, "పెద్ద 
ములక ,చిన్న ములక్కవీనుగుపశ్లే ప, మ య్యాకుపాన్న, కోలపొన్న, శొంఠి కీటిక పొయను 
(అవం౫ా వీటిని సమభొాగములు గ వేసీ వెసినక షాయము) వాతజ్వరములను నాశనము 
చేయను. 

. 

సన్న రాష్ట్రము, బదనిక్ నరళ దేవదార్కోఏలకోలు, కూతురుబుడమ వీనిని సమ 
భాగ ములంగా వేసి కపాయముగా గాచి-తేనెతోను, వళ్ళారతోను కలిని ఫుచ్చుకొనిన 
వాతజ్యరములు నిర్హూలములగును, కల్క_ మెనయెడల, నివి (అనా శర, లేనెమొద 
అగునవి) నాబ్బవ భాగమును కలుపవలయాను, తె లమునందు సమాన ఫఖాగమును వేయ 
వలయును. తె 6మును చేయుటయందు చెప్పినట్లు క్రింద చూపించుచున్నా ము, 
చూర్ణము కల్కము, మాత్రలు, గుటికలు చేయనప్పుడు పలప్రమాణను మాత్ర, మే 
శర్కర్క "తేనె సమముగా శేర్చవ లెను. ఇస్తే పాకకిధిలో చిక్క_గాచేయ నెడల ద్రవము. 
నకు ెట్టింపునను, ఇంకను ద్ర వరూపముగ జేయు నెడల నాల్లు కెట్లును నీటిని చేర్చ 
వలయును, 

"లేన, చేయి మొదలగువానివిషయము౭ మాత్రా ప్రమాణ మెట్లనంగా: చమురు 
లో చూర్గమువలె సమముగా వేర్చుటయు _ర్రమము. బిల్వము మొదలుగాగల పంచమా 
లములు వీనిశే సరుప..చమూలములని జేరు, తిప్పతీగ ఉనిరిక్క క్రొ త్రీమరలు వీనిని 
'అన్ని (టిని సమా నొభౌ గ ములు -గా _వెచి కాచినక సహొౌయము వాతజ్వరమును సోంొట్టంగ.. 
అదు. వీష్పళ్లు, సుగంధ పాల, ద్రాత్ సదాప, రేణుకయను గంధి ద్ర వ్యము, సోపు వీట్ట ' 
తోటికాంచంబడీన క హాయనునందు బెల్లము? లిపీ శ్రాగిన యెడల వాతజ్వరములు నశించి | 
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ద్రాత, తిప్పతీగ నుగంధి పాల, సదాప, తెల్ల గళ్చేరు వీటితో సమ ఖాగముగ 

కాచినక మేయమునందు "బెల్ల యునుక లిపీ నేవించిన నది వాతజ్వరములను మొదలంటునట్లు 

అణంచి వేయును, దాక తిప్పతీగె, వట్టి వేళ్లు, క లుక్రానుగ వీటిన వేసి కాచినకపాయ 

నులో మంచి బెల్ల మను గలిపి త్రాగిన వాతజ్వరము నశించిపోవుకు. తిప్పతీగ వీటిని 

యంత్ర, ములాగనుంచి మర్డి చి, వీటినుండితీయ:బడివ రసమునందు బెల్లమును కలిసి శ్రా 

గనయెసల తల్ క్షణమే వాక వకోపమువలనం బుట్టిన జ్వర మును నశింపం జేయును. 

(వి త్తజ్వర చికిత్సలు; కం గాదిక సాయము; “తిక్వాదిచూర్చ ను; గాడుీ 

క్యాథను; పటోలాదిగుటిక లు; దూలగొండిస్వర సము; తయ 

మాణాదిక్యాధములు, మృద్వీ కాదిక షాయనులు , 
వక్చటకళ్య్యాథము; శుం ఛ్వాదిక పాయ ము; ద్రాశా గికహయము , ] 

న్లో క లింగం కట్ఫిలం ము స్తం వాఠాం తి కకరోహిణమ్, పక్వం 

సశర్య_రం వీతం పాచనం ౩ పె త్తికే ౭ జె. 80. సక ద ద్రం నాచనం సె 

తిక్తాబ్లే న్తయనవైః క తమ్, లోధ్రో స్రోశ్చలామృ తా పద శారివాణాం 
సళర్థరః 81. క్వాధః వి త్తజ్యరెర హన్యాదధవా పర్పటోద్భవః,* 

1పటోలీం ద ద్రయవక్యాఖో మధునా మధథుగీకృత$% 82. తీ నృవి _తృజ్వరా 

మ్బ పానో కృట్దావానాశన దమురాలభా సర్పటక వ్రీయంగు 

భూనింబవాసా కటుకోహొ ణినామ్, జలం వీబే చ్చర్క_రయావగాథం, 

తృస్థాస స పి త్రజరదాపహాయు | గః 88. త్యాయమాగా చ మధుకం వీప్ప 

లీమూల మేవచ, కిరాతతి కకం ము సం మధుకం సవిభీతకమ్. 84, 

సళర్మ్క_నం వీత మేతల్చి త్తజ్యరశనిబర్హ్హణం, మృదీరకా మధుకం నింబం 
కటుకా రోహిణీనసమా. శిర్, అనశ్యాయస్థితం పాప క్యమేకత్సి త్రజ(రా 

హామ్, వకః వర్చటక ఇృవకిని త్తం వినాశ నః, 86. కింపున ర్యది 
యచ్యేక చందనోదిచ్యనాగ రః, విఫ్వాంబుపర్పట టోలీరనునచందనసా 
ee 

గొ [సడూ-ీపద్య లోధ్రాణాం శారిబోత్సలరయో స్తథా, శర్కురామధురః క్యాధథః 

శీతః వీ త్రజ్యరాపహకి,] ఈక్లోకము కొన్ని ప్ర తులలో నున్నది. తీప్పతీగకమలములు, 
లాద్దుగచెక్క_ వీరితో గాని సుగధిషపాలకొలువలు. వీనితోగాని సమభాగముగ కష్టా 
యమశగాచి చెక్కర వై చిచల్లాక్చి త్రాగిన పిత్తజ్వరములు హరించునని దీనిభావము, ఇద్ 
నుశ్రుతములాే నున్నది. 

1 షటోల యవనిస్కా (భి. 2 “వినాశకకు” అని పొళాంతరములు, 



16 చక్ర ద త్తం, జ్య రాధికార ము, 

ధితం. 87. దద్యాత్సుళతలం వారి తృటొఛర్షిజరదావానుత్, పర్పటా 
మృకథా త్రీ ణాం క్యాథః వి తజ రాపహాకి, 88, ద్రామోర గ్వధ యోశ్చావి 
కాళ్యర్యా వ్వాధవా పునః, 89. ద్రావాభ యా ప్పటశాబ్దతికా క్యాథం 

. సనమ్వాకఫలం విదధ్యాతీ ప్ర లాపమూర్భా భమ దాహా కోన 
తృస్తాన్విలె విత్తభవే జ్వనరే తు. 90, 

పి త్రజ్వరము" కు చేయవలసి ఈ చికిత్స .--కొడిసెని త్తనాలు, “నేలగుక్సుడు, తుంగ 

ము స్త, చేదుపొళ్ల, అగరుశొంఠ, కటుకరోపాణి వీటిని సమముగా నీటిలో వెచి 

చక్క గాకాచి శర్కరనువై చి పీ త్తజ్వరముగలవారి కీయవలయును , ఇది సీ త్తృజ్వరము 

నక్ష చేయ దగిన పొ దనము, చేదుపొట్ట, తుంగగడ్లలు, కొడిసెపాలవిత్తులు వీని 
చేత వేయంబడిన పౌచనమునందు "లే నెకలిపి వాడవలయును, లొధ్దుగ్కు నల్లకలువ, 
తిప్పతీగ, కమలములు, నుగంధిపాల వీట్ట సమఫాగములతో  జేయంబడిన కషాయము 
నందు చక్కెరనుకలిపి త్రాగిన పీత్తజ్వరమును నశింపం జేయను. పర్పాటకముతో చేయం 
బడిన కషాయ మైనను వీ త్తజ్వరములను పోంగొట్టగలుగును. వేతిపొట్ట, యవలు వీటీతో 
కాచంబడినక షాయమునందు తేనెను కలివీ తీపీ౫ లిగిం-చి త్రాగినయెడల అతితీవృము-గా 

పచ్చిన పి త్తజ్వరములై నను నశించిపోవును. ఈకపాయము త్రాగినంత నే ఆతిడా హాము 

మున్నగు నవగుణములును నశించిపోవును, 

దూలగొండి, పర్పాటకము, ప్రేంకణపుచెక్క, చేల వేము, అడ్డసరమ , కటుక రో 
హీణి వీటితో సిద్ధము చేసిన స్వరసమునందు. శర్మరను మిశ్రమముచేసి త్రాగి యెడల 
విదాహాము, చెమట, పీ తజ్వరమును నశించిపోంగలవు. కేలంక్రానుగ, మధుః మ, మోడి, 

వాయువిడంగము, చేదుపొట్ల్రము స్ప తుంగము స్తలు, విప్పపువ్వు, తాడశకాయ వీనితో 
సమ భాగ నుగ పకషముచేయంబడిన క పాయమునందు చక్కా._రగు కలిపి తగిన పిత్త 
జ్యర ములు నశించి పోంగలుగును. 

ద్రాత్స్కయ ప్రీమధుకము, వెపవేళ్ళు లేక వేవచెక్కు, కణుకరో హీణి వీనినిసమాన భా 
గములను శీసీకొని మంచునీటి చే పాక మును'ేనీ త్వౌగించిన నీ త్తజ్వరము అణగిపోవును. 
ఇదియే పి త్తజ్వరములక్రు 'పాజనము , లేనిచో కేవల మొక్క_పర్పాటక' మే వీ త్తజ్వరముల 

ఖ్ 

నణంచుట లో ను త్రమముగాC బని చేయగలదు. ఇది ఎఆగంద ఫుపొడి, కరు వేరు, శొంఠి, 

మున్నగువానితోగూడినచో నిశ దాని చ, ఫావము చెప్పుటకు నలవియగునానీ అనం 
గ నత్యంతే ము తము మనుట, 

అవ 

శొంఠి కురు వేరు, పర్చ్పాటకమ", పట్టి చేరు, తుంగ గడ్డలు, ఎజ్రగ౦దపుపొడి వీని 

చేత సమభాగము-గా సిద్ధము చేయం బడిన చల్గ్లనియుదకము దప్పి, ఛర్తి విదాహముగల, 
ఏ 



3 సై నయ క్ష ఆం ధృతొత్సర్య సహిత 

పీ త్సజ్వరమును పోంగొట్టును. పర్చ్పాటక ము, ఉఊసిరక వీటితో చేయంబడిన "క్వ్వాథము 

రాగి దాతు, తిప్పతీగె, శేలచెక్క వీటితో చేయంబడిన క సాయము గాని పిత్తజ్వర 

నా పూర్ణ ముగా నళింపం జేయును. ద్రాత్, కరక్కాయ, పర్చాటక ను, తుంగను స్త 

ల కటుకరోహీణి, శేలచెక్క వీట్రితో సమ భాగముగ సిద్ధము చేయబడిన క్వాథ 

మును, చ.లాపమ్ము మూర్భపోవుట్క బ్రా భాంతిక మటు, అతిదావాము, సొమసిబ్ధులు, దప్పి 

రా 

ఆరక రఘండుట ఈమొదలగు గుణము ఏ లుం'డడ సి త్రజక్య మైన జ్వరము వచ్చినరోగికి 

యిచ్చినయెడ ల చనెమది కలుగ్లును, 
శాల 

[సీ త్తజ్వరము గలవాని కి శీత క్రియలు; ఛాన్యాక క్రుతము; అభ్యంజ 

నమ్ము శిరో లేపనము; ఊద్య ర్రనాదులు; కాంజిక వస్త్ర ధారణము? 

మాతుబంంగ బంధనము, ] 

వో వ్యుషితం 'ధాన్యకజబం ప్రా పాతః వీతం సశర్మ_రం పుంసామ్ః 

శమవి. 91. వీత్త ప అ న్లర్షాహం శమయత్యచిరాద్దూర ప రూఢ మపి విత్తజ్య రణ తప్ప 

స్య క్రియాం నీతాం సమాచేేత్, విదారీదాడిమం లో ధ౦ *దధితం 
(/ + | థి 

జ G ర్ట “aes ; నం గ కామ ఆ 
వీజపూ రక మ్. 62, ఎభి శ్రాదిహ్మా న్యూన్దానం తృస్షాహార్తస్య "బే 

హిన్క్శి ఘృతభృష్టాన్లువిష్టాచ ధాత్రి లేపాచ్చ దాహనుత్, 98. అన్లు 

పిస స్పుశ్నీతెళ్వా పలాశతరుజై *ర్లిహేత్, బదరీపల్లవో కేన సేనే 
(ean రా ౧౧ ౧ (౧ 

య EA కస్య “చ, 94. కాలేయ చందనానుతొ యస్పబదర "కాం 

జికె 8 సఘ్ఫుతె స్పా చ్చిరో లేప _సభస్త్రాదాహాూ శాంలేయే. 95, G 

త్తానస్తువ్తస్య గఖరతామ్ర శాంస్యాదిపాత్తం ప్రణిధాయ నాభ, 

తత్రాంబుధారా బహుశా పతంతీ నిహంతి దావాం త్వరితం సుళీతా.96, 

- భీతకాంజిక వస్తావగుంఠనం చాహానాశ నమ్ జివో ప్య్వోతాలుగ ళళ్లావు న్దో 

శ మూర్ధ్నితు దాపయేత్. 97. శేసరం మాతులుంగస్య మధు 
సెంధవ సంయుత మ్, 

సి త్రజ్వరమునకు చేయవలసిన శతో్యోపదారములను చెప్పుచున్నాడు --ధనియా 
లను నీటిలో రాత్రియంకయును నానవై చి అనీటిని చక్కెర *లిపికొని త్రాగినయొ 
డల రోగులకు కలిగిన భయంక రమగు నంత దాహము ముదిరిన చై నను శీఘ్రముగా నళిం 
వాతా, న న 

RTT PETTY Yee 

1 ఛాన్యకజలం, 2 | కపిద్ధం. కి ర్చి ల 4 వా 

ర 



18 చక్రదత్త--౧. జ్య రాధి కారము, 

విపోగలదుః పి త్తృజ్వరముచే సంతాపము కలిగినమ నుష్యునికి వీత్రబాోపభా రము అవళ్య 

ముగా చేయవలయును, 

చేలసముడు, దానిమ్మపండు, లొద్దుగ; వెలగ, మాపీఫలము వీటిని అనంగా శే 

రములను వీట్రితో మె త్రగానూరి, దాహము ఎక్కువగా గలిగిన రోగియొక్క.. మాడు 

నక పట్టు వీయవలయును. చేత్రిలోగాని, నిమ్మప ండ్లర సములో గాని, ఉనసీరిగపొట్టును 

అన్లు కాంజిక ముతో నూరి పట్టు వేసిన నయెడల బాహా మణంగిపో వును, మాదుగచినళ్ల ను 

“గాని ప్రూవులనుగాని ఊసిరిగ పొట్టును గాని ఆన్షు కాంజికముతో నూరి ప్రూనీనను దాహ 

ము శాంతి నొందంగలదు, లేంగుఆకులను పిండగా వచ్చినరసముతో కుంకుడుకా 

యల నురుగును వేసీ ప్రూసీనను తగ్గి పోవును, హూరిచందనము నల్లనుగంధి పాల, యక్ష ష్ట్రిమ 

ధుకము రేగుప పండ్లు వీనిని గంజితో నూరి దానిలో నేతిని కలిపి తలకు పట్టు చేసినయె 

డల, తృష్ష, ఊావాము కలిగిన జరములనెనను ను నశింపంబేయును, 

మనుష్యుని (అనగా రోగిని 'వెల్లకీల: బరుండ€ బెట్టి, అమనుష్యుని బొడ్డు పైన 

లో తై నరాగిపాత్రను గాని కంచుప క్లైరమును-గాని పెట్టి, ఆపాత్రయందు సన్నగా 

చాల ఎత్తునుండి నీటిని ధారకట్టునట్లు పోసిసయెడల అతిదాహమును త్వరగా తగ్గిం 

చివై చును. చల్లనినీటిలోనుగాని, గంజిలో -గాని గుడ్డను ముంచి, శరీరముపై నుంచినయె 

డల చావా ముపళమించిపోవును, నాలుక్క దవడలు, గొంతుక దాహాస్థానము ఇవీ 

చెత్యజ్య రాధిక్యముచేత ఎండిపోయిన యష్పుడు తల శై చెని మాదీఫలమును, శా, వైంధ 

వలపణ్ణము. వీనినినూరి లేపనము చేయవలయు న, 

[కఫజ్వరచికిత్స:--. మా తులుంగాడిచూర్భ మూ. ఫి హార ద్ర వ్యములు; 

కటుకాదిక్వాథములు; నించాదికపషాయములుు దీపనపాచన 

యోగములు , చ్రిశలానుస్తైది కథకులు. | 

మాతులుంగ శిఫా విశ్వ బ్రా బాహూ గ్ర ంధిక సంభవమ్. 98. కఫజ 

శేంబుసశారం పాచనంవా కొణాదేకర, వ్ప్పలీ వీప్పలీమూలం చవ్యచి 

త్ర కనాగరమ్. 99. మర లాజమో'దేం దృ పాఠా "రేణుక జీరకం, భారీ 
ద్ 

మహానింబఫలం హింగురోహిణిసర్భ వం, 100. విడంగాతివి"పే. మూ 

ర్వా చేత్వయం కీ ర్తితోగణః, విప్పల్యాదిః కఫహరః వృతిశ్యారో 
1 జో | RK అద ం చకానిలాన్, 101. నిహన్యా ద్ల్పనో గుల శూలఘ్న స్తామపాచన,, 

కటుకం చితకం నింబం వారిదాతివిపే. *వచాం 102. వవ మింద 
| (WU ' WU ) © ళ్ 

1 జరాన్. ఏ వచా, 



( క “కాం న ఇటు వి ము 19 ఆంధ్ర త త్పర్యసవాతే 

యవం మూర్యాం పటోలం చాపి సాధితం, వీ బే న్మరిచసంయు క్షం స 
| . | 

కదం శ్లె్మిశే జ్వ రే. 108. నింబవిశ్యామృ తా చారు శటీభూనింబ 

పామ్మ_రం, విప్పల్యా బృహతీచేతికాషథో హంతి క ఫజ్యరం, 104, సింధు 

వారదలేక్యాథం శోషణం కఫచే జ, జంఘయోళ్చ బలే క. కై 

వా విహిలేవిబిత్ , 105. ఆమలక్యభయా కృష్ణా చిత్ర క్ర "శ్చేత్యయం 

గణక, సర్వజ్వర కఫాతంక ఖేదీ దీపసనపాచనః, 106, తీ ఫలాపటోలవాసా 

చ్చిన్నరుహా తి కరోహణే వడ్డ్చంధాకి, మధునా శ్రేషృసముస్ఞై దభ 

మూలీవాసక స్య వా కాాథ కి 107. ము స్తం వాత్సుక బీజాని త్రిఫలా 

కటురోపాణ్కీ. పరూవకాణి చ క్యాథః కపజ్వరవినాశని. 108, 

కఫజ్వరచికి త్చా:--మాదీఫ లము, శొంఠి, సరస్వతిఆకు, మోడి,పట్టి వేరు వీటితో 

వేసిన క్యాథమునందు యవక్షూరనును కలిపి త్రాగినయెడల కఫజ్వరములు నశించును, 

కణాది క్వాథము చేతంగూడ నీక ఫజ్వరములు పోంగ లను, కణాది కథ మనగా పీప్పల్యా 

దికమును వేసి కాచిన కపషాయము, పిప్పళ్ళు, మోడీ, చవ్యమ్యు చిత్రమూలము, శొంఠి, 

మిరియములు, ఏలకులు, ఓవుము, దాల్చినపట్ట, అగరుశొంఠి, రేణుకలు, జీలకోజ్డి, గంటు 

భారంగి, గజనిమృపండు, ఇంగువ కటుక రోహిణి, ఆవాలు, వాయునిళంగములు, ఆతి 

నస్క చాగ వెళ్ళు వీటిని క ఫహరమగు కణాదిగణమని చెప్పెదరు. అనలా పిప్పల్యాది 

గంిపఠితము లగు శబ్దము అని యర్థము, 

ఈపిస్పల్యాదిగణను కఫమును పోయొట్టును. మటీయును, వీనన లేక పడిసెము, 

అరోచకము, వాతరోగను అనువానిని నశింపంజీయును, జఠ రాగ్నిని దీపంపం జేయున్ను 

గుల ము, భూలరోగము వీటిని మొదలంట నశింపజేయును. ఆమమును పక్వముజేయు 

ను, కటుకరోహీణి, చి త్రమాలము, వేంపశెక్కు, స్టూనిపసపు, అతివన వస, వెంగ 

ల్వశోస్టు, కొడి-సెపాలవిత్తులు, చాగ వేళ్ళు, చేదుపొళ్ళ ) (పొట్టఅకలని కొందు వీని 

తో కషాయమును సముభాగముగ చేసీ మిరియములచూగ్గ మును లే నెను కలిసి త్రాగిన కఫ 

జ్వరములు నళించును. 

చేపచెక్కు, శొంఠి తిప్పతీగ, చేవబారు చెక్కా, కచ్చూరము, "నేలవేము, 

పుష్కురమూలము శఆండువిధములగు. సీవ్చళ్ణు, ఆక౭ గా పిప్పళ్టు గజపిప్పర్థు "పెద్టములక 

వీటిని కఫాయమునందు వైచి కాచి కఫజ్వరములు గలవారిచేతి శ్రౌగించుచుండ వల 

యును. తెల్ల వావిలిఆకుతో చేసిన క్యాథము కఫజ్వరమును ఎండింపం జేయును. మళీ 

ల కథః, 



26 చక ద తాం, జ రాధికార ము. 
J _o0 

యును, పీక్క_లయందు బలము లేనియప్పు డును, చెవులు మూసీకొని పోయినప్పు డును 
ఈక పాయమును నేవించినయెడల పాతము కలుగును. ఉాసీరక, కరక్కాయ, పిప్పళ్ళు, 
చిత్రయాలము, “ఈగంణాము అన్ని విధములైన క ఫజ్యరములను వోంొట్టును, 

అడ్డసరము, తుంగము సలు, కొడిశెపాలని _త్తనములు, త్రి ఫలములు, కటుకలో 
హ్ణి, చిట్టేతకాయలు వీట్రితోటి చేయంబడి ఉన క్వ్వాథము కఫ భజ్యరమను వోంగొట్టును, 

౭ చాకుర్భ ర్రైవలేహ్క శారసాదు లక సిప్పలిచూర్హ ము; ద్వంద్యజ్య5 చికిత్స. ఇత్ర. 
నో : కట్సలం పౌహ్మ_రం కృంగీ కృష్ణా చ మధునాసహా, కాస 

ఖా సజ్వరహరః కన లేవా; క ఫాంతకృత్ . 110. కరళ్ళూ 
గనే కల్క_ స్య గుటికానాం చ సర్భశః, దృవళుకా స లే 
ఢవ్యః పాతవ్యశ్చ చతుర్గ్రవః 111, ఊర్ల ర (బక్రుగ రోగఫ్మ్నీ సే 
యం స్యా దవశిహినా అధోరోగవహాకీయా తు సా పూర్వం 
భోజనాన తా, 2. . వాద పకుల్యా సంయోగః కా సశ సజ రాప 
హః, న్లీపోనం హాంతి పా క్కాంచ మాలానాం చ సృశస్య తే, 118, 

సంస్నష ష్టదోశే పసు పాతం సంస్ఫృష్ట వముథ పాచనం. 

ఇప్పుడు చాతుర్భద్రావ లేహ్ బాకను చెప్పుచున్నాడు నే నెలగుమ్ముడు, పుష్కు_రయాల 
మ్కు కర్కాటక ళ్ళంగి పిప్పళ్లు వీటిని సమభొగముగ చూర్ణమును చేసి లే నెలోకలిక 
తినినట్టులయిన చో దగ్గు, శ్వాసము, జ్వరము, కఫము వీటిని పోగొట్టును. ఇట్లు సీభ్దము 

యు ేనీన యవలేపాకను సాయంకాలమునందు శ్ హించినయెడల జతు శ్రువునందలి 
రోణము అనంగా గొంతుకకు కి ఈందిభొగమునం బు ప్పైడివ్యాధులను కూడ ఫోగాట్టును 
ఈఅవ లేహీకను భోజనము చేయటకు ముందుగానే బుచ్చుకొనవలయును, పిప్పళ్టును, 
కేశాను కలిపినయెడల, దగ్గును శ్వాసమున్సు. జ్యరమును పోంగొట్టగలుగును, మటీయను 
ప్టీహాను పోగొట్టును. వెక్కి. నణంచును. ఇది బాలురకు మిక్కిలి శ్రేష్ణ మైనదియును 
కూడ చె యున్న యది. “గుంపుగా నొక చోటచేంన దేషములయందు" అనంగా ననేక 
రోగములు ఒక్కటిగా సంసృృష్టములై యున్న నిషయములలో _ మిక్కిలి పాత కాం 
యగును, పాచనమును అనంగా జీర్ణ మునుగూడ చేయ చుండును, 

-్రర్రి నవా౦గక సాయము, de~-  . 

వ్ల ఏీశా(మృ తొాబ్బభూనింబై 8 పంచమూలీసమన్వి తే ఒ14క్ళకకః 
కషాళూ. హంత్యాళు _వాతవిత్శొద్భవం జరం తిఫ త్రిఫలా శాల్మ ల్రీ 
రాస్నా రాజవృషమైటరూవకై 8,115,శృత మంబు వాశేచ్తూర్లం వాశవీలో 



భూత ము, 9 ఆంధ, తాత్పర్య సహితము l 

ద్భవం జ్యరం, కిరాతతి క్రమమృ తాం దాతా వమూమలకీం శరీం. 116. 

నిప్కా(ధ్య విత్తానిలజే క్వాథం తం నగుడం పీబేత్ . 
శొంఠి తిప్పతీగ, తుంగము సలు, చేలవేయు, లఘుపం చమాలములు వీటితో 

చేన్చీన 'క్యాథము వాతేవీ త్రములవలన( బుట్టిన జ జరరమా ను పోగొట్టును, శ్రీఫలములు, జూ 

రుగు వెరు, సన్న రాస్తు శేలసజ్ఞా ఆ డస సరము వీటితో జేయంబడీన కాష్టేధము వాఠపీత్త 

జ్యరములను హరించును. తిప్పతీగ, దాక, ఉసిరిక , కచ్చూరము పిటి సమ భాగకషాూ 

యములో 'బెల్లమునుగలిపి సేవించిన నాతిపీ త్తృజ్వరములు నశించును, 

అద్ర పారస్ త్తజ్వరాలకు నిదిగ్గి కొదికి సాయము; పంచిభదృ ను మధు శాదిశీతము, తా 

న్లో, నిద్ధికా బలా రాస్నా త్రాయమాణా౭న్భుకాయు తై, 

117. వాసూరవిడ శ ₹8 క్యాథో వాతవి త్త్స్వరం జయేత్, గుడూచీ పర్ప 

టం ము స్తం క్రిరాతం విశ్వ ఛేహజం. 118. వాతపీ ఏ త్తేజ్య'ే చేయం పంచ 

భద్రమిమం శుభం మధుకంశారి బాద్రా 6 "నే మధుకం చందన ో త్పలం. 

1109, కాళ్ళ రీపద్డ కంలో థి ఢం త్రీిఫలాం పద్మ "శే సరం పరూషకం మృణాళం 

చన్భసనేదు త్రమవారిణ్ గ మధులాజసేతాయు క్ష క్షం తేత్సీత ముషీ.తం 
నిశి వాతవి _త్రజ్యరం దాహాతృ సామూ ర్భావమిభ్రమాన్., 121. శమ 

“విత్తం చ జీమరూతానివ మారుత క, 

వాకుడు, ముత్తువప్ప్రులగము, సన్న రాస కలు కానుగ, తిప్పతీగె, సీల్లి పెసర, నల్ల 

తెగడ వీటీకపాయము వాతపి త్తజ్వరముల సణంచును. తిప్పతీగ పర్పాటకము, తుంగ 
ము స్త్పలు, విడంగాలు, శొంఠి వీటితోంజేయంబడిన క పూయ మునకు పంచభ దృ ద మని 

చేరు, ఇది వాతపీ త్రజరములకు శ్రేస్తము యస్రి మధుక ము, తిప్పతీ*, సుగరధ పాల 
వేళ్ళు ళ్లు; (నల్లవి, లెల్లపి ద్రా దాతు విప్పపూ , ఎజ్తచం దనమ్సు నలువ లువ గుమ్హుడు పద్య కము 

లం, లాద్దుగ, 1 శ్రీ ఫలములు, కమలముల కింసల్కు-ములు, చిట్రీతపండ్లు, శామరతాడు 

వీటిని నిర లమైన నీటిలో వైచి రాత్రి యంతయును నాసవై చి దానిలో పర్పాటకము, . 
పేలపిండి, , చక్కెర కలీవ్ త్రాగపలయును, ఇది వాతేపీ త్రజరముశ్కు విదావహన్సుమూగ్నే, 
వడిపోవుట "మొందలగుగో గములను గాలి మేళుములనునతె ర కృపీ త్రజ్యరములను గూడ 
నళింప చేయును. 

0 పీ శ్ర శేప్రయుల గై పటోలాదిగణను; గుడూచ్యాదిగ ణము. 0ఆా- 

నో పటోలం చందనం మూర్యా తీకా పొాఠా మృతా 
గణక 122, వ్స్ _త్తశేష్యారు చిచ్చర్ది జ్వరకండూవిషాపహ హి గుగూచీ 



29 చక ద తాం. జగరాధికారము, 
(| అలకే 

నింబధాన్యాకం పదృకం చందనాని చ 128, నవ సర్వద్వరా౯ 

హంతి గుడూచ్యాదిస్తు దీపను హృల్గాసారోచకచ్చర్ది వీపాసాదా 
హనాళనః, 124, ' 

చేదుపొళ్ల, ఎెజ్జగంధము, బాగ కటుకరోహిణి, విప బొద్ది, తిప్పతీగ ఈవస్తు 
వులు పటోలాది గణ మన6బడును, షయ్యది పీత్తగు కఫము అరుచి, ఛర్చి జ్యరము, 
దుజిద్క విషయు మొదలగువానిని పోయొట్టుకు, తిప్ప తీగ. నిమకాయ, ధనియాలు, పద్ద 
కములు, ర కచందనము అను వీటిని సడూఇ్యాది గణమని యనియెదరు. ఇవె అన్ని విధ 
ములగు జ్వరములను పోయా 'ట్టుగు, ఆకలిని పుట్టి కంచును, ఎప్పుడును అతిగా ఉమ్మి వే 
యుట, పదార్థముల "పని యసన్యాత, భరి, సీనియం దిచ్చ, విడాహాము వీటిని న్ా 

గొట్టును. 

Ea కిరాతం నాగరం ము సం గుడూచీంచ కఫాధిశే, 
పాఠోడి చ్చ న్యవస్టశా.రెస్తో సవా విత్తాధికే విబేత్,. 125 

"నేలవేము, శొంఠి, తుంగము స్ట సలు, తిప్పతీగ వీటిని కఫ మెక్కు_వగా నుండిన 

జ్యరమునం దుపయోగి .పవలయు ప, విస బొద్ది, కురు వేరు తామర అను వానిని పీతా 
క్యమువలన సంభవించిడు జగము యం దుపయోగింపవల యును, 

అరి కంట కార్యాదిపర్ల ము; వాసాక సాయము పటోలాదిక సాయము, గిజా 

నో, కంట కార్యవమృు తా ఫ్ నాగ చేంద ద్రయవాసకం, భూసింబం ౧౧ 

చందనం ముస్తు పటోలం కోటురోహిణి. 126. కపహాయం పాయయే 
దేత త్సి త్తశ్లేవ జ రాపహం, హా రుచిచ్చర్ది కాసహ్ఫృ తా 

ర్న ఏశాల నికో, 127. సపత త్రృువువ్పవానాయాం రసః మెద్యసితా 

యుతేక్శి కఫపి _త్రజ్యరం హంతి సౌన్రకి త్తం సకామలం. 128. పటో 

లం పీచుమర్షశ్చ త్రిఫలా మధుకర" బలా సాధితోఒయం కపా 
య స్పా త్చిత్తైష్టోద్భ వే జ్యరే 129, 

వాకుడు, తిప్పతీగె, గంటుఫారంగ శొంఠి, కొడిసె సిపాలవిత్సులు, దూలగాొండి, 

శీల వేను, ర క్తచందనము, తుంగము స్టలు, చేద పొళ్ళ, కటుకరోపీ- గ్ వీనిని సమభఖాగ 
ముగా కషాయముగా గాచి శ్రాగించినయెడల పెత్యాధిక్యమవలన గాని, _శ్రేవమువలన 
గాని వచ్చిన జ్వరములను వెంటనే యణంచి వేయును. దావామ, సీటినిశ్రాగునిచ్చ, దప్పి, 
అరుచ్చి వాంతి కాసము, రోమ్యునోప్పి, పార్గ్వవునొవ్చి ఈమొదలగువానినిగూడ 

నశింపంజేయంగలదు, ఇదియే కంట కార్యాది వర్ణము అనంబడు, 



అంధ, తాళ్సర్య సహితము. DE 

ఆకులు, ప్రూవులుతో యడసరప్ప తీగ తెచ్చి దంచి దానిరనమునందు "లేనెను 
(రి 

శర్క_రను కలిసికొని శ్రాగినయెడల కఫపి త్రజ్వరయులను, రక్తపిత్తమును, కామెరలను 
నశింపజేయును, చేదుపొళ్ల, వేప వేళ్టు, (త్రీఫలములు, యసష్టి మధుకమ్సు ము త్తనపులగము 

ఫీనితోం జేయంబడిన కపైాయమును నేవించినయెడల వి త్తమువలనను, శ్రేష్షమువలనను 

ఉద్భవించిన జ్ఞరము అణంగిపోన్రను. 

4౮ అవ్భుతాష్టకమ్యు పంచతి క్షయ, dae 

శ్లో. గుడూచీంద్రయవారిష్ట పటోలం కటుకోహిణ్సీ నాగరం 
చందను ముస్తా విప్పలీచూర్ల సంయుతం, 180, అమృ తాష్టక ఇ కే వ ఎం వు రు. 
వీ తశేవ జగరాపహః, హృల్లాసారోచక చృర్ణి తృష్టాదావానివారణః, వ ర న. ౧౧ టు లం a 

181. పటోలయవధాన్యాకం ముద్రామలక చందనం, పెత్త్క శైవ్షవి 
త్తే జ్వ లే తృట్ఛర్షిదాహనుత్ . 182, ముద్రామృతాభ్యాం సహ 
నాగ ేణ సపాొవ్క_రం చెవ కిరాతతికం, విచే తపహూయు లహ 

QQ. —0 ‘an . 

పంచతి కం జ్వరం నిహం త్యప్టవీధం సమగ మ్, 188, 
ఆం బలు ల 

అమృతౌషకమును జెప్పుచున్నాడు- తిప్పతీగ కొడిసెపాలవికులు, వేస, చేదు 
( లు జాల 

పొళ్ళ కటుకరోహణి, ఖొంకి, గ కచందనక్కు తుంగము సలు, పిప్పళ్లు వీనిని క సాయ 
జావ అలాన్ య 

ముగా గాంచి త్రాగవబయుకు, దీనిచే అమృతాష్టక మని యందురు. ఈఅమృ తాప 
శ ఓ 

కమ్ము పిత్తజ్వరముఖను పోగొట్టును. మజియును నోటివెంట నుమిఊరుచు డుట, అరో 
చకమ్యు వర్జిి దాహము, దప్పి మొదలగువానిని దూరముగా బాఆఅదోలును, 

చేదుపొళ్ళ, యవలు, కొ త్తిమెర "పెసలు, ఉసిరిక, రక చందనము. వీటితో 
సమభాగముగ కషూాయమును సెట్టి పుచ్చుకొనివ పి త్తజ్వరకఫజ్వరములయం దుం జెడి 
దప్పి, భర్చి, గొం కెండిపోవుట అనునివి వెందలంట నణంగిపోవుకు, వాకుడు, తిప్పతీ?, 
శొంఠి, పుష్కరమాలము, "నేలవేము ఈఅయిదును పందతి కము లనంబడును. ఈపం 

వాల 

చతి క్రములతో చేసిన కపషాయమును శేవించినయెడల, ఎనిమిదివిధఘయులయిన జ్వరము 
అంను సంపూర్ణముగా నళిం చిపోగల వు, 

(కఫపీ త్తజ్వరముల కై క టుకాదియో గములు; ధాన్య కాదియోగములం; 

వాత శ్లేషజ్వర చికిత్స; వాలు కా న్వేదనము; ముస్తాది క్వాథయు, ] 

సశర్క_రా మువమాత్రాం కటుకా మువ్హ వారిణ్కా వీత్యా జ్యే 
జయే జ్ఞంతుః కఫవి తృసముద్భవం. 184. దీపనం కఫవిచ్చేది వాతవిత్తా Rg 

PT 2) 

నులోమనం, జ్వరఫ్నుం పాచనం భేది శతం ధాన్య పటోలయోః 185, 



24, చకద తాగ, జ్వ రాధి కార ను, 
WJ లాం, 

కప వాతజ్వ "రే స్యెదా౯ా కారయె ద్రూతునిర్మి తాన్, స్రోతీసాం వమొర్షవం 

క ERS సత్యా పావక మాశ యం, Tse. హత్యా వాతకప స్తంభం గే స్వే 

దో జర మపోహాతి, ఖర్చర భృష్ట పటస్థిత "కాంజిక కీరో హా వాలుకా 

న్వే దః, శముయత్ వాతక ఫామయ | నము_స్తక ళూలాంగభింగాద్న్, 187, 
ముసానాగర భూనింబం త్ య మేతిత్రికార్షి కం, కఫవాతొఒఒవమ 

శమనం పాచనం జ్యర నాళ నక్. 188. 

చక్కెరతో కలిసిన కటుకరోహీణిని ఒకొక స అర్భక ర్భ ముగా చేకొని వేడినీళ్ల 

తోకూడ త్రయం కఫజ్వరములును, పీ త్తజ్వర ములును, వాతిపీ త్తజ్బురములును నశించి 

భనియములు, చేదుపాళ్ల వీట్రిక సాయము జఠరాగ్ని ని దీప్ ౦వజేయును, "కఫము 

ను, బోంగొట్టును. వాతపీ ్రములకో సమానత్త్వమును కలుగ చేయును. జ్వరమును పోంగొ 
ట్లును, ఆహారాదులను పక్వఘుచేయును. భేదిని కలిగించును. 

కఫము వాతము మున్నగువానిచే వచ్చిన జ్వరములయందు రూకీపడార్భ ముల వలన 

చెమట కలంగునట్టు ర క్రనాడులను శుభ్ర పజచి, న్ఫుదువు గా చేసి జీర్ణకోశ మునందలి 

యగ్నిని వృద్ధిపాందించునట్లు చేయవలయును. వాతము కఫము అను వీటి యవరోధము 

లను సూలన్రోనీ జ్వరమును పోంగొట్టగ లదు. సెనముపెనంగాని మాయకుడులోగాని ఇసు 

కను జేయ్యిపే కాంచి తటువాత దానిని రికో సడ్డయందు కటికి గంజిలో ముంచి దాని చేత 

యొడలిని తడపవలయును. దీనిపేచే వాలు కాస్వేదము. ఈవాలు కా న్వేదము చాతనోే 

గనులను, కఫరోగముల ను, తలనొప్పిని, కాజ్లచకులు లాగుటను ఈ మొదలగు బాధ 

లను అణంచి వేసి సౌఖ్యము నీయ6గలదు. 

తుంగము_సలు, శొంఠి, నేలవేము. ఈమూండువస్తువులను పలముచొప్పున తీసీ 
కొని కాచి ఆక్ పషాయము నీచ్చినచో కఫమను్కు వాతమున్కు అమమును తగ్గించి వై చునుః 

'పా-చనముగగూడ నగును, జ్వరము నణంచి వేయను... 

క ఫవా తజ్యర ముల కై పంచకోలక సాయము; వీవ్చలీశ్ళతము; 

అర గ్య ధాది క్వాథమ్ము, [లతా 
న. 

శ్లో, వివ్సలీ విష్పలీమూల చవ్యచి త్ర కనాగరం,  దీపసీయః 
స సతో వర్షః కఫానిలగదాపహః, 189, “ఏల్పలీఖ కతం తో 
యం అనభివ్యంది దీపనం వాత నవవికారస్నం స్ట హజ్యర వినా 

శనం ,140. ఆరగ్వథగ౦ంధికము స్త తిక వ వారీతకీభిః క్వధితేశకషాయః, 
Re) 



అద ర్తి 1 | అంధ, తాత్సర్య సహీతేము. ఖర్ 

ర్య 

నశ్చ . 141. 

వీప్పళ్లు, పిప్పలీమాలము, (విప్ప లి, మోడి, చ వ్యము, చిత్రయాలము, శొంథ ఇని 

పంచమూాల మన ఇెప్పంబడును. ఈపంచమూఈముల కషూాయాను జఠరాగ్ని ని వృద్దిని 
Ww 

బొండించును. కఫనంబంధములయిన వాతనంబంధ ములయిన టోనములను నిశ్శేష 

యః సామే సళూలే కఫవాతయు_కే జ్యకే హితో దీపనపాచ 

నుగా బోంగొట్లును. ఫీప్పళ్ళక సాయము క ఫమును బుకింపదు. జఠ రాగ్నిని వృద్ది నొందిం se i య చును. వాతకఫమువలనను శేష వికారమువలనను కలిగివతోగ్యయులను నళించ వేయను. 

"శేలచెక్క, పీస్పలిదుంప్క మోడి, తుంగము స్పలు, కటుక వో హిణి, కరక్కాాయలం 

వీటితో సమ'భాగములుగా చేయ(బడిన కషాయము, అమళూలము చేతను కఫవాళముల 
తోను కూడిన జ్వరములను పోగొట్లుటయందు శే వ మెనదిం 

టు (J ఆజా 

-ఇప్రు(ర్రె కుద్రాదిగ బాము. రియా 

శ్లో, వుద్రామృతా నాగర వువ్క_రాహ్నాయైః 

కృతః కషూయః కఫమారుతోద్భచే, 

సన్యాస కానారుచి వార్శ గరుక్క రే 

జ్యరే తిదోవష శస శే స త్రిదొవ ప్రభవే చ శసృ తె, 142 
తౌ. ములక, తిప్పతీగ, శొంఠి, పుష్కు_రమాలము వీనిని కషాయము గా గా 

చి పుచ్చుకిెనినయెడల క ఫవాతనులవలనం బుటిన జ్వరములును, ఇార్చస్క్య దగ్గ అరుచి లు ౧ 3 పార్శుష్థిపునొస్పి మొదలగు. లక్షణములు గల త్రిబోషములవలన బుట్లిన జ్యరమును 
లి నళిం చిసోవును. య 

కఫాదిజ్యరములకు దళశమూలీరనము; సముసాదికపషూాయము, 
దేవగార్వాదికాషభము; మాతులుం గాదికల్క_ము. 

నో, దశమూలిరసః చవేయః క శాయు కః కఫానిళే, అవిపా 
శేతినిద్రాయాం పార్వ్వరుక్భ్యాసకాస శే, 148. మ్వుస్తం పర్పటక 
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26 చక ద తాం, జ్యరాధికార ము, 
లో వాలా 

వత్ , మావీ.కం హింగుసింధూళ్థం జరణాద్యాన్తు కాణికాః 147. మా 

తులంగఫల కేసరో ధృతః సిందుజేన నృమరిచాన్వితోముఖే, పహాంతివాతకఫ 

రోగ మాస్యగం శోవ మాళు జడతా మరోచకం. 148. 

క ఫవాతీజ్యరచ్యు అ జీర్ణము, అతిని ద్ర, పార్శ్వ్వపుతలనొవ్వీ, అధికము గా శ్వా 

మువెడలుట, దగ్గు నీనియందు అనగా నివి  సంభవిం చినయఫుడు దశమూలనును కష్టా 

యము పెట్టి ఆ కోహయమునందు వీ వీప్పళ్లను పొడిచేసి వైచి తౌగింపనలయును, తుంగను 

సలు పర్వాటకము శొంఠి, తిప్పతీగ, చిన్న దూలగొండి క "పనిని సాయము బేసి ఇచ్చి 

నయెడల కఫమున్కు వాతమునుు అరుచిని, ఛర్చిని, దావామున్ము గొంతు ఎండీపో 

వ్రటను ఇట్టి గుణములుగల జ్వరమును అణంచివై చును. 'దేవదారువు, పర్పాటకము, 

గంటుభొరంగి, తుంగ ము:స్తలు, వస్క ధనియ ములం, గుమృడు, క ్ రకాాయలు, శొం3, 

చీల'వేయు వీటితోం చేయంబడిన కహాయములోం.. దేనెను ఇంగువను కలిపి త్రాగిన కష 

వాతజ్వరములు నశించును. . 

ఈక సాయము వెక్కిళ్ళున్కు శాస మెక్కువగా వెడలుట్క గొంకుక పట్టుకొను 

ట్కు దగ్గ నొం తెండి పోవుట, వృనేక ను అనునీదోపములను పో, గొట్టును: వీడుగు వృక్ష 

ములను కూల్చునట్లు పెరోగనుల నీక హాయము మొదలంట నశింపజేయును. "లేనె, నె 

య్యి "వొందలగ వాని మాత్రాపిమాణములను తేలమునం ను కసషాయమునందు చూర్షము 

లలాగునచే ఎబుంగవలయును, మటియను ఇంగువ, సెంథధవలవణమున్కు ఒక్కొక్క 

మాష ప్రృమాణమును, జీలక జ్ఞ పిప్పళ్లు “మొదలయినవి నాలుగుమావ ముల ఎత్తును కలపవ 

లయును. మాదీఫలము, కింజల్క_ములు, సెంధవలవణము,మిరియములం వటినికళిపి నోట 

ను థరించుకొనినయె ల వాతకఫమువలన బుట్టుచుం డెడి గాంతుకయెండిపో వుట, మొ 

ద్దుపావట్లు అసవ్యాము మున్నగునవి అతిశీఘ్రము-గా నశించిపోయగలను. ఇచ్చట కలిని 

న దోప, ములవలన కలుగుభుం జెడి బ్వారమునప కు చేయందగిన చికిత్స మగిసినది. 

(నన్ని పాతజ్వరచికిక్స; త్రిదోపజ్వరచికిత్సారంభ క క్రమము; 

సన్ని సాతమునందు లంఘనరీతి సన్ని పాతమునందు సేక్టీవనము; 

సన్ని పాత మున నస స్యవిధి.] 
జల 

"న్లో, లంఘనం వాలుకా స్వేదో నస్యం ని నిపీవనం తథా, అవళే 
౧ © 

“పౌరాఒం౦జనం దైవ ప్రాక్ ఎ) యోజ్యం తి తిదోవచే, 149. సన్ని పాతజ్వశే 

పూర్వం కుర్యా చామకఫోపవాం, వళ్ళా న్ఫెవకో సంత్రీకే శమయ 



( స ప నగరి 27 ఆంధ్ర తాత్సర్యసహితేము, 

త్చిత్తవమారుతే 150, త్ర్ర్మాతం పంచరా త్రం వా దశ రాత్ర మభా 

వీవ్యా లంఘనం సన్ని పా లేవు కుర్యా దారోగ్యదర్శనాత్ . 151. 

దోపాణామేవ సా శక్తి ర్లంఘనే యా సహిమ్షుతా, నహి దోవక్షుయే 

కతి తృహ తే లంఘునావికం. 152. అర్జ్రకస్వరసోవేళం మై సెంభవం సక 

టుతి ల్ఫక్షం, ఆకంఠం థారయే డానే స్స నిఫ్టి వెచ్చ ప్రునకిప్రునః 158 లేనా 

స్య “హృదయా చే సా మన్యా ఫార్శ్య్యశీరోగలాన్, లినోప్యాకృివ్య తే 

శుష్క లాఘువం చాస్య జాయ చే. 154 పర్వ భేదోఒ౦గమర్షశ్చ 

మూ ర్భాకాసగలామయా ముఖాశ్షి గారవంజాడ్య ము్షైళ శ్శోప 

శామ్యుతి, 155. సక్ళ ద్ద శ, చతుః కుర్యా ద ప్రా దోవబలాబ 

లం, ఏతద్ధి పరమం పాంహు చ్చవజం సన్ని పాతినాం. 156. మాతులుం 

గార్డృకరసం కోవ్లం తి త్రీలవణాన్వితం అన్య ద్వా సిద్ధినిపాతం తీక్షం 

నస్యం ప్ర పయోజయేళ్. 157, లేన వభిద్యతే కే నష్టా 'పభిన్నక్చ ప వసి 

చ్యత ే కోవృాదయకంకాస్య పార గను కోప పళామ్యతి 158, 

లంఘునము, వాలు క" స్వేదము, నస్యము, ఉమ్రి వేయట,అషలేహము, అంజనము 

ఇవి యన్ని యను తీ, దోషముల వః నపుట్టిన జ్వరములవిషయములోో మొదట నువయో 

గింపవలసీనది, నన్ని పొాతజ్వర మున చై ద్యుండు మెదట అవుము, కఫము హారించునట్టి 

చికిత్సను ఆరంఫింపవలయును, అటుతరువాత కఫము తగ్గి పోయినయెడల పీ తమునకును 

వాతమునకు చికిత్స చేయవలయును, సన్ని పాతజ్వరములలా, ఆయాజ్యరమురీతుల నను 

సరించి మా౭డురాతు తులు, లేక అయిదు రాత్రు తులు, లేక పదిరాశ్రులు ఇంతయే*లి ఆరో 

గగము అగువజకును ౪ లంభునములను దీయింపపల యును, 

ఇన్ని లంఘనములను రోగి సహీంపంగలుగునాని యని సం బేహాూము వలదు 

లంభునములను 'సపీంచుట్క, దోపనుల శ క్రివలవ"నే గలుగుచున్నది. కాని దోషములు 

నశించినసిమట ఎంత పు పీ గలవాలడైన 'ను లంఘ నాదులను సపొంపంజూలక యుండును, 

అల్లపురసములాో పైంధవలవళృమ్యు శొంఠి, మిగియములు, పీప్పళ్టు వీటినిక లిపీ 

నూరి కంఠమున 'ధారణ'చేసీ మాటిమాటికి ఉమ్మి వేయుచుం 4 వలయును, ఇటు వేనీన 
ఛం 

యెడల సన్ని పాతరోగికి హృదయము మెడ 1 పృక్క-ఖొగమ్యు తల్క గొంతు వీటిలో 



28 చక్షదత్త=ం, జరాధి కారము, 

నున్న కఫము ఎండిసోయినను సంపూర్ణముగా లాగివేయంబడును. _శరీరముకూడ 

చులుక నగును, మజియును కీళ్లుపోటు కాళ్లులాగుట, మూర్చ, దగ్గు, గొంతుక 

పట్టుకొని పోవుట ముఖమును కండ్డును బరువెక్కు_టు, మొ ధుబారుట, వాడిపోవుట 

మొదల నవగుణములను నాశనము నొొందించును. ఈచికిక్సను వై ద్యుం డు దోష 

మునందలి బలాబలములను చక్కగా ' బరికించి. నిర్ణయిం చికొని తగినయట్టులు 

ఒక లేప శండుమాటులు నాలుగుమాబులుగూడ  చేయనలయును. ఇట్టుచేయట 

రొశ్గులగువారికి వరమౌప,ధ మని “తెలియవలయును. మాదీఫలరసమును అల్లప్రు రస 

ముతో కొంచెము వెచ్చగా గాచి యందు లవణ త్రయము చేసి వెచ్చంజేసీ యిచ్చి 

నన్ఫు సిద్ధపురుషులు విధించిననన్యము నిచ్చినను బాలును, ఈనస్యమువలన కఫను తగ్గు 

ను, శిరస్సు కంఠము హృదయము ముఖము వీనియందుపు ప్రైడు బాధలు నుపశమించును, 

అధి సన్ని పసాతమున మధూకసారనస్యము; సెంధవాదినస్యము; అంజన, క్రియ. రజ 

న్లో, మధూూాక సార సింధూళ్ధ వచోవణ కణా స్పమా,, నం 

విష్ట్వాంభసా నస్యం కుర్యా త్సంజ్షావబోధనం. 159. సెంధవం శక 

మరిచం సర్ప పం కుహ్రమేవచ, బ స్తమౌశ్రేణ వీష్టాని నస్యం తం ద్రీనివా 

రణం, 160. . శిరివటీజగోమూ త్ర 1 కృష్ణా మురిచ దగంధవై అంజనరో స్యా 

తృ్రబోధాయ సరసోనశిలావ చై 8 161. 

ఇప్పపండురసమునందు సెంధవలవణము, వేస, మిరియములు, పిప్పళ్లు వీనినినమా 

నభాగములను తీసికొని వీటితోనూరి ఆరసమును నస్యవిధిని చేయించినచో స్మృతి 

కలిగించును. సెంధవలనణము, "తెల్ల ఆవాలు, మునగ విత్తులు, చెంగల్వకోస్టు వీనిని మక 

యుచ్చతోనూరి నస్యము వేయించిన సన్ని పాతమునందలి మా,గన్నుపోంగొట్టుమం ఇచ్చ 

టు కొన్ని ప పతులలో వత్సమూ ల్రేణ అనిపాళము నంగీకరించి, _ గోవత్సమూ త్రమలతో 

నూరి నస్యము చేయందగుననిరి, దిరిసె సెనగింజలు, పిప్పళ్లు; మిరియములు , సెంధవలవణము 

వీనిని నోమూ త్రముతోనూరి గాని, లేక డాలి గడ్డ, మణిళిల, వస వీటి తోసిద్ధమం చేయం 

బడిన యంజనమును-గాని ప్రయోగించిన సన్ని పాతరోగక చేతనము కలుగును, 

అ అహేం గావ లేహనను. రఅఆా- 

వ్, కట్బలం పాొప్క_రం శ్ఫృంగీ న్యోవం యాస క్ని కారపీ, 

న్షక్లశూర్తీ కృతం చై చెత నృథునొస సహ _లేహయిత్. 162. వపాఒవలే 

పాకా హంతి సన్ని పాతం సుడారుణం, హిక్కాాం వ్యాసం చ కాసం చ 



గ్ + నప అడ 9 . / 
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కంఠరోగం నియచ్చతి. 168. ఊర్ట పగ ౫ గవ్షహార డే కెద స్వేదాదికర ణి, 

విరోధ్యు మై మధు త్యక్వా కారె వ్రైహర్జ్రకజై 164, 

గుముడు, కర్కాటక శృంగి ప్రప్క._రమాలయు, వంక, దాల్పెనచెక్కు, నల్ల జీల 

క్ వీటిని మెత్తగా పొడిచేసి తేనెతో కలిపి సేవుివవలయును. కయవలేహీ 

దారుణము అగు సన్ని పాత ములను పోంగొట్టును. మణియును వెక్కి. ళు దగు, గొంతుక 

వటికొనిపోవుట మొద లగువానిని నశింపంజేయును. శరీరప్ర చుభాగములయందుండెడి కఫ 

నును పోంగొట్టుటయందును వెచ్చగా చెమటను పుట్టించుట మొదలగు కార్య: ములందును, 

సరిపడ నియంత వేడిమియందును ఈయ వ లేహీకను  శేనెనువదలి వై చి అల్లపురసముతో 

సేవింపవటయును. 

నో యవకోలకు భుతానాం ముద్దనమూూల క ఖండ యరా$, ఏకె గ్ర 
ap) 

ముష్టి మావ్చాత్య పచే దస్పగుణే జలే. 165, సంచమువ్టీక ఇక్యేవ 

వాశెపి త్రకఫాపవాకి కస్య లే గులళూలే చ శ్వాసే కాసే క్షయే 

యవలు, పిప్పళ్లు, ఉలవలు, పెసలు ,ముల్లంగిదుంపలం వీనిని ఒక్కొక్కదాని నొ 

కా క్క పిడికిలిని తీసికొని "ము ల్తమునక్షు ఎనిమిది రెట్ల నీటి లగేపోస్సీ పక్వమును చేయవ 

లయును. దీని పేరు వంచముస్టిక న్యు అను యూూపము అనబడును. ఈప' 'చముష్టికము 

వాతము, వీ త్రమ్మ్కకఫమును నశింపంజేయున్ల. మటియను గుల్టములను , శూల బాధలను: 

శార్థసమును, దగ్గును, తయను, జ్వరమునుకూడ మొదలంట నశింపంజేయును. ఈ నండవ 

థానికి స్పముస్టిక యూప, మని పేరు. 

ఇర సన్ని పొతముల 3 చాతుర్ణ ద్రక పంచమూలము. ధ్రిజ్రు... 

న్లో, పంచమూలి కిరాఠాది రణో యోజ్య (స్ర్రీదోవచే, 

వతి క త్కంకే చ మధునా క ణయా-చ కఫోత్క_ే an 167 

ఇప్పుడుచాతుర్భ ద్ర, ద కపంచవూలనును చెప్పుచున్నాడు. = గురుపం చమాలములం, 

వాయువిడంగములు శొంఠి, తుంగము స్తల్కు తిష ఏతీగ వీనిక షాయమును సీ తాధిక్యతను 

గలిగించుదానియందును త్రి, దోషముల వేలన నుత్స త్రియరె్యెడిదానియందును తే నెతోటి 
యును కఫమునుప్పెచు త్రి దోషమున౦ వు పప్ప ళ్లచూర్జ ముతోను కపాయమును గాచి 
ఈయవలయును, 



86 చక్రద_త్త-౧, జ్వరాధికారము. 
(J ఆలి 

అఢ్రి వశమూలక పొయను, ర్రిఆా- 

వో, బల్వస్యోనాక గాంభారి పాటలా గణకారిక్యా, పన 

కపవాతఫ్నం పంచమూల మిదం మహత్ , 168, 'శాలపర్తీ పృక్నిపర్టీ 

బృహతీద్వయ గోత్సురం, చాతవీ త్రహరం వృవ్యం కనీయః పంచమూ 
లఅకం. 169. ఉభయం దశ మూలం తు సన్ని ్నై సాతీజ్వరాపహాం, కాసే 
శ్వానే చ తంద్రాయాం పార్మషళూలే చ శస్యలె, 170, పిస్పలిచూర్ష 
సంయు కం కంఠవా ృద్ద్రవానాళ నం, 

బిల్వమఅనంగా మారేడు (దుండీగయు గం భారి అనం గాగుమ్మడు, కొలిగొట్టు, 
తకెడ ఈవర్ల మును బృహత్సం చమూాల మ దురు, బయ్యా ది జఠ రాగి ఏ వృద్ధినొందిం 

చును. కష్టమును వాతమును అజణంచి వేయును, ముయ్యాాాకుపొన్న కోలపొన్న వాకుడు పెద్ద 
ములక పల్లేరు ఇది లఘుపంచమూలము, ఇయ్యి వాతపీ త్రములను హరించును, వీర్యవృద్ధి 

కలుగంజేయును. 

"పెళండునుక లిసీన దశమూ అము లగును, ఈపశమూలము సన్ని పాతజ్వరములను 

పోంొట్టును. దగ్గు అలత అలన్యము పార్శపునొప్పి వీనినిపోంగొట్టు ట కిదెయు త్తమమైై 

నది, ప్స్పళ్ల చూర్ణ మ ముతో కలివీ దశనూంక పాయమును సేవిం దినరెడల గొంతుక నుగుం 

డెలను పటుకొ"నెడి క ఫములును (అనలా గళ ౫ హాములను హృద్ద్రువాములను) 
లు ల ౧ 

పోయొట్టును 

(0 

న్లో, చిరజ్వ గే వాతగఫోల్బణే వా ఫ్రీ, దోవబేవా దళమూలమి శ్ర, 
జ్ 

కిరాతతికాదిగణః ప సృయోజ్యః శుధ్యర్థినే వాతి తివృతా విమి శః న 

పురా ణజ్వరములయందు గాని వాతకఫము లీక ముగా? జీర్ణ 4 జ్వరమనగద 

“గాని త్రిదోషములబు క్తైడి జ్వరములందుగాని దశమూలముతో కిరాతలికాదిగణమును 

ప్ర యాగుపవలయును.. 'ముతీయను గుణాగుణములను శోధించుటకు శెల్ల'కెగడ నందు 
చేర్చవలయును, కిరాత లి-కాది గణమనంగా, వాయువిడంగములు, కొంకిము స్తలు, తిప్ప 

. తీగె అనునివి యని తెలియవలయును, 

శ్రి అప్టాదశాంగక సాయము, ధఆా- 

న్లో, దశమూలీ శరీ “శృంగీ పామ్మరం సదురాలభం, ఛార్జీ కుట 

బ్బ 
జవీజం చ పటోలం కటురోహణే, 172, అష్టాద వాంగ బ్రక్యేవ స్పన్ని 

పాతజ్యరాపహాః, కాసహృృద్గహ పార్మార ర శాస వహి వమో 



జ్ ఆద ౨ ॥ . §్ర] 
ఆంధ్ర, తాత్పర్య సహితము | 

"హరః. 178. భూనింబ దారు దచళమూఅ వమహొపథాబ్ద తి క్షేంద బీజ 

ధనిశేభ కణాకపాయః, తంద్రి వ్రలాప కసనారుచి డాహ మాసా శ్యా 

సాదియు క్ష మఖలం జ్వర మాళు హూుతి, 174. 

దళమూలమున్కు కచూరమును క ర్మా_టకశ్ళంగి పుష్కురమాలము, సన్న దూల 

గొండి, గంటుభా రంగి, కొడిసెపా లవిక్తులు చేదు గాట్ల కటుకరోహిణి అనునివి కలిసి అ 

ష్టాదళాంగ గము లనంబడును. వీటి సమ భాగక పాయము సన్నిపాతజ్యారమును దగ్గును గుం 

డెప్టుటకు పార ఏపునొప్పులును శ్యానములను ఎక్కి _ర్టును వమనమును వీనిని నశింప 

జేయును. నేలవేము దేవదారు, దశమూాలములు, కాంతి, తుంగము స్టలు, చాగనారమ 

ట్రలు, కొడిసెపా లవిత్తు 5, కొతిమెరలు, వీకుగువిప్పళ్లు, వీటితో సమ భాగముగా చేయం 

బడిన కషాయము అతిని దృను, వ్రేలాపనను, దగ్గు, అరుచి దాహము, మోపాము.. 

శ్వాసము ఇట్టి విశారములతో సూడేన వివిధములగు జ్వర ఘులను శీభురియగా పోం 

గొట్టును. 

అ ఏ త్రశ్తేషాతిశయమున ౩ యస్ట్రాదశాంగము, ధ్రిత్ర 
వయం అల్ల 

న్లో, ముసా = పర్పటకోశీర జీవచారు మహోొ వధ, త్రిఫలా థన 

యాస శ్చ నీలీ కంపిల్ల కం త్రివృత్ - 175. కిరాతతి క్షకం 'హాఠా బలా 
కటుక రోహిణీ, వుధుకం విప్పులిమూ లం ముస్తాదో్యో గణ ఉచ్య లే. 176. 
అస్టాదశాంగ ముదిత మేశడ్యా సన్ని పాతనుత్, పితోత్తరే సన్నిపాతే 
హితం చో కంవమనీపీ. భిః 177. మన్యా స్త సంభ హ్ఫృురోపూ శే ఉర 8పార్శ్య 

శిరోగ హే, 
(ల 
తుంగము స్పలు, పర్చాటకము, వట్టి వేళ్లు, జేవజారు, శొంఠి, (త్రీ ఫలములు 

చిన్నదూలగొండి, నీలి కంపీల్లకము, తెల్ల తెగడ, నేలవేము, విషబొడ్ద, ముత్తువపుల 
గము కటుకరోపహిణి, తిప్పతీగ, సిప్పలిమాలను, యష్టిమధుకము ఇది ముస్తాది ణము. 

అనంబడును. పెనంజెవ్చంబడ్నట్టి అష్టాద కాంగముగాని, మస్వాదిగణమౌాని సన్ని షా. 

తములను పోంగొట్టును. పితాధిక్యతంగల సన్ని పాతమునందును, మన్యా స్తంభమునం 

దును, ఊరోఘాకము, రో గృవాము, పార్శ్వ గృ హము, శిరో గవహాము అను వీని 
యందును హీత్రమని పండికురు"ా సెస్పిరి. 

(రె శ థ్యాదిగణము. ఈ 

శో. శరీ సుమ్క_రమూలం చ వ్యాఘి శృంగీ దురాలభా. గుడూ. 

ఛీ నాగరం పాఠా కిరాతం కటురోహీణీ, 178, వవ శఠ్యాదికోవర్ణః, 



ప్రి చకద తాం, జగరాధికారము, . ర్స్ 

సన్ని పాఠజరాపహాః, 179 కాస హృద్దహ పార్ళా \ ర్తి జాన తం 

ద్ర్యాంచ నే స్య కే, 

కచోరములు, పుష్కు_రమూాలము, వాకుడు, కర్కాటకళ్ళంగి, దూలగొండ్రి, 

తీప్పకీగ, శొంఠి, వాయువిడంగము నేలవేము, కటుకరోహిణి, ఇది శర్వా దిగణ మ 

నంబడును. ఈశళ్యాదిగణము సన్ని పౌతజ్యరములను పోంగొట్టును. మజియు నతిగా ను 

ష్మదవనును గలిగిం చెడి దగ్గుమొదలగు వానియందుగూడ దీనిని వాడుట యు త్తమము, 

అం బృవాత్యా గెగణము, ర్రిత్రా- 

శ్లో, బృహాత్టి పుష్కరం ఛార్జీ న్జ్ర్ర శ్చంగీ దురాలభా,ః 180 
౧ 

వత్పకస్య చ బీజాని పటోలం కటురోహీ ణీ, 

బృహత్యాది ర్లణ! వో కృః సన్నిపాతజరాపహాకి, 181 

కాసాదిషుచ సము చేయ స్పోషదవేషు చ 

చిన్నము లక, "పద్దములక , పుష్కు_.“మాలము, గంటుఫారంగి, కచ్చూరము, 

క ర్కాటకశ్ళంగి, దూలగొండ్కి కొడిసెపాలవిత్తులు, చేదుపిాళ్ల, కటుకరోహిణి, ఇవి 

సును యు స ళకునీతము లగు న! 3 
బృహత్యాదివర్థ మన(బడును, ఇయ్యది కెౌస్నప్రకు తము లగు సన్ని పౌ తజ? ములను 

వాగించున్కు ఉప ద్ర పకరమః: అగు నన్ని విధములయిన కాసరోగములను అణచును, 

భార్జిగనణము; చకుర్ణ శాంగమ్యు అభిన్యా సజ్ఞ్యర చికిత్స; తల్పతుణమ్మ్యు 

అధ  దానీయందు కారవ్యాదిరసము; శూల చికిత్స; మాతులుంగరసాయన (రతా 

ము తికటుకాది క్వాధఘులు, 
Wy 

నో, ఛార్జీ పృుష్క_రమూూలం చ రాస్నాం బలం యాని 

గ 

“కాం.182. నాగరం దశీమూలం చ వీప్పలిం చాప్పు సాధయిత్ , సన్ని 

పాతజ్వ గే "దేయం హృత్సా ర్నాషనాహ శూలినాం. 188. కాన శ్యా 
'సాన్ని మందత్వం తంద్రీం చ వినివ ర్తయేత్, ద్విపంచమూలి పడ్డ్రంధా 

విశ్వగ్భ ధ నఖీద్వయాతి . 184, కఫవాతహరః క్యాథః సన్ని పాతిహరః 
_ 

సరః. కారపిపుష్క_ 3 రండ త్రాయంతీ నాగగామృతా!.185. దశ మూలీ 

3 అర్య ర్ ల rT ల రె [21 
సరీ కృంగీయాసభ్గార్టీ పునర్న వాళి తులా మూ లేణ సిప్కాాధ్య వె 

తాః స్రోతోవిళొ ధనాః.186. | అభిన్యాసజ్వరం ఘోర నమూథు హంతి 



ఆం ధ్ తొత్సర్య సహితము. ఫలి 

సముద్ధతమ్, మాతులుంగాశ్వభిద్చిల్య వ్యా ఘీ పాఠళోరుబూకజః. 187. 
క్వాధాలవణమాత్రాథ్యోభిన్యాసానాహళూలనుత్ నిద్రా పతమభీన్యా 
సం ఊణం విద్యా ద్ధ్దతే జసమ్, 188. కంఠరోధ కఫవ్వాస హపోక్కా_స 
న్యాసవీడితః, మూాతులుంగార్షకరసం దశమూలాంభసా కి జేత్. 189, 
వ్య్వషాబ్ద శ్రొఫలాతి క్రపటోలారిష్టవాస కె 8, సభూనిం బామ్మ తాయా 
పె (స్రీదో వజ్వరను జ్ఞలం, 190. 

గంటు'ఖారంగి, ప్రహష్యు_రమా లము, సన్న రాస్ప, మానేశువేరు ఓీముము, కొం 
ఠి, దశమాలములు, పిప్పళ్లు వీనినసమభాగక షాయము నేవింపవలయును. దీనిని జమ్ము, 
ప్రక్కలు, వీక్క._లు మొదలగు చోట్ల నోప్పిగలిగిన రోగులకు సన్ని పాతజ్వర ములందు 
ఇయ్యావలయును, మజీయును దగ్గు, శ్వాసము, మందాన్ని, ఆసల్యము వీటిని నశింప 
చేయును. 

దళమూలములు, వన, నల్హటాప్పీ, తెల్టథాప్పి వీటిసమభాగ కఫాయము, కఫవాత 
ములను, సన్ని పాతములను పోగొట్టును, నల్ల జేలక జ, పుష్కురమాలము, కలు కాను, 
ఆముదపు వెళ్లు, శొంఠి, తిప్పతీగె, దళమూలన్సు క చ్చూరము, వృపభకమనుగంధ ద్ర 
వ్యము, దూలగొండి, గంటుఫారంగ, గల్టేరు వీటిని సమానభాగములను తీసికొని ఆఫు 
పంచితములాోనూం కషాయ శును గాచి ర్యొగినయెడల ర కృస్రుకాలువలను పరిశుద్ధ ము 
చేయను, మాదీఫలము పాషపాణభేడి మారేడు ములక అగరుశొొంత్రి టఉగుపండు వీటిని 
కషాయము వేసీ సెంధవలవణమును గోమూ త్రోమును. కలిపి ఇచ్చినయెడల, అఫీన్యా 
సజ్యరము ఆనాహాను శూల వీటిని హోయెట్టును, నిద్రితుండగు నఖిన్యాసజ్వారము ల 
రోగిని వత్ జునిగాను కీ ణించినవానింగాను తెలియవలయును, కంఠము ఎండుట్క,కఫ 
ము శాష'సను వెక్కిళ్లు వీనిచే వీడింపం బడుట, ఈపొాధలు గల వును ష్యుండు మాదీఫలము 
అల్ల పురసమును కలిపికొని దళమాలక సహాయమును శొంఠి మిరయములు పిప్పళ్లు త్రిఫలము 
లు కటుకరోహిణి చేదుపొళ్ల వేపవెక్క అడ్డసరము చేల వేము తిప్పతీగ దూలగొండి 
వీటికసాయమును సేవిం-చిన త్రి దోష వ్ర కోపజనిత ములను ఉ్థిరములను పోయొట్టును, 

-అధి సన్నిపాతములకు త్రివృదాదులగు కొపాయములు. రజ. 
న్లో, త్రివృద్విశాలా త్రిఫలా కటుకారగ్యధైః కృతక్కి సత్షూ 

కో శేదన; కాషథః వేయ? సర్వజ్వరాపహ*, 191, స్వేదోద్దమే జ్య రే 
చేయ శ్చూర్లో భృష్ట కులుర్ణజక, భు ్రైబ్బహ్య్యం జడాం సింధుత్ర్యూ వణ 
స్పాన్దువేతసైః, 192, ఉచ్చుప్కాం స్ఫుటి తాం జిహ్వాం ద్రాతయా ర్ 



పీ చద కద తాం, జరాధికారము, 
a) Ut 2) 

మధువిష్టయా, లేపయే త్పృఘృతం చాస్యం సన్ని వాతాల్సి శే జే, 

198. కాక్షజంఘా జటా నిద్రాం జనయే చ్చిరసి స్థితా, సన్ని బా పాతే 

ప్రకంపంతు ప్ర వలపంతం న బృంహయేత్ . 194. తృష్ణా దాహాభిభూ తే_కి 

న దద్యా చ్యీతలంజలహ్, సన్ని పాతజ్వర స్వంత కర్తమూలే సుదా 
రుణ8, 195. శోధ స్పంజాయ తే లేన కక్సిదేవ ప్రముచ్యతే, రకావనే 

చనైః పూర్వం సర్చిః పానైళ్చ తం జయేత్. 156. ప్రచేహైః. కస్ట 

పీత్రేఘ్నెి వమునైః క బక గ మం 7 రికం పాంశుజం ళుంఠీ వచా 

కటుక కాంజిక38, 197. 5 క్ల రతోధపారో లేప స్పన్ని పాతజ్వ గే భృశ మ్, 

కులుత్ణ కట్ఫలే శుంఠీ కారపీ చ సమాంశ కై 8, 198, సుఖో"ప్లై 'శ్లేపనం 
వ 

శార్యం కరమూలే ముహురుహుః, 
౯ ఆశి 

.. సన్ని పాతమునం ద పయోగింప6దగిన (త్రీషృదాదిక సాయములం :--- తెల్ల తెగడ పా 

పరబుడమ త్రిఫలములు కటుకళోహీణి శేలవెక్క వీని తో క్రి సిద్ధమంచేయంబడిన కా 

యమునందు యవక్షారమును క లివి శ్రాగినయెడల ల నన్నివిధము లగు జ్వర సలు నశించును + 

ఫశ క శ కుం) స యైన నం 6 “బర తలనొప్పీ తగ్రిపోవును. త్రీదోషముల ప్రకోపము చత్రం బుట్టిన జ్వరమునందు మిగుల చెమ 

టు పుటు న్నట్టయిన వేయించిన ఉలవలను చూర్ణ ముచేసి రుద్దవలయును. నాలుక మొ 

ద్దువలె ముద్ద గ ట్టుకిెని నివే యినట్లు యిన శెంధచఅవణము నోొంథి మికియములు పుల్ల వ ప్రబ్బలి 

ఫీటిరస రుచే "లేపనము చేయవలయును. మిక్కిలి ఎండిపోయినను అతిగా పగిలి 
| లి | ra స . డ్ శాలి - . 

యున్నను అట్రినాలుకకు తెనెలో డ్రాతనునూరి నేతిలోంగకిపి నన్ని పాతజ్వర మన్న 

ప్పుడు లేపనము చేయవలయును, కాకజంఘువేరు దంచి దానిని కలని చేసీ కట్టిన 

యెడల నిద్రను ఫుట్రించును. నన్ని పాతజ్వరముచేత వడక్రుచున్నవానిని సోటికివచ్చు 

చున్న ట్టులు శ్రులుపానిని పలు కరింపగాడదు. ఆతిదాహా ఘు, పానేచ్చ వీటితో. దపీం 

చుభున్నప్పటికి నిట్రిగో గిక కల్ల ని నీట్రి నీయరాదు. సన్నిపాతజ్వరము వచ్చి చివజి 

దశలోనున్నప్పుడు చెవిదగ్గజు నొక విధనుగు శోధ పుట్టును. అట్టిశోధ పుట్టిన వారిలో 

చెక్క_డనో యొక్క.డే నూటికి కోటికి బ్ర, దుకును 

ర క్షమును వెడ కించుటచేశను, పిప్పల్యాదిన్ఫుతము పుచ్చుకొనుట చేతను గాని కఫ 

పి త్రముల న నణచి'వేయగల (వ, లేపనల వెతను, వాంతులచేతను, అట్టిపదార్భములను భుజిం 

చుట చేతను అట్టిశోధను జయింపవల మున. కావిరాయి, శంక, అన్న భేది, వస్త 

కటుకరోహిణి “వీటిని కళినీళ్లతో నూరి వేపనచేసినయెణడల నన్ని పాలేజ్వరములలో 

వచ్చు కర్ర శోధన నుతిత్వరగా పోంగొట్లును, ఉలవలు, శేలగుముడ్కు నల్లజీలకజ్ఞ వీటిని 
రు లు —- య మో 



x a దసర . ము, 5} 

ఆంధ్ర తొత్ప సహితము తిరి 

నమానభాగములను తీసికొని నీటితో నూరి కొద్దిగా వెచ్చ జేసీ చెవిగూబద్య్యణ మాటి 

మాటికి పటుజేయుచుండ వలయును, ఇంతటితో సన్ని పాఠ జ్వరయులకు చేయబవలనీన చికి 
(An) 

తలం ముగిసీనవి, 

న్లో, నిదిగికా నాగరకామృతానాం క్యాథం పీజే నిశితవిష 
య థి © తట. గా 

లీకమ్, జీర్గజ రారో చక కాసశూల శ్వా సాన్ని మాంద్యార్డిత దీన నెవ్వు, 
బ్ (టు 

199. హనభ్యూర్ల పగాబియం పాయకి సాయం తేనోవయుజ్య తే, విప్పలీ 

యు క న్ధి స దృవః, 2 § వ జ రి "కాం లాం, రం | in “Kn 

చూర్హసంయు క్ర కథ న్నరు పోోూద్భ 00 జర్తజ్వుర కి పధ్వంన 

వంచమూలికృతో2_ధవా, కాసాజీర్లారుచిక్యాస హృక్సాండు క్రిమి రో 

గనుత్. 201. జీర్షజ్యశే౭్ని సాబేచ శస్య తే గుడవిప్పల, కళింగకాః 

పటోలస్య వత్రం కటుక రోహిణీ. 202. పటోలం శారివా ముప్తం పాఠా 

కటుకరోపాణీ, ని_బ :పటోలం త్రిఫలా వృుద్వీకా ము స్తవత్సకా. 

208. కిరాతతి క్ష మమృతా చందనం పళ్వ ఖేవజమ్స్ గుణూచ్యామలకం 

ము స్త ముర్గశ్లో'క సమాపనాః, 204. కపాయా శృమయంత్యాళు పంచ 

_ పంచవిధాకా జ్వరాన్, సుతితం సతతాన్యేద్యు _స్త్ర్రతీయక చతుర్థకా, 

205. గుడ వగాథాం తిఫలాం వి'బెద్యా వివవూరితఏ, దీర పతక 
\ (UW యి ఖు ఒ 

క రాఖ్యం నేత౦ ఖదిరసంయుతమ్. 206. తాంబూలె సద్దినే భుకం 
౯ లో | త ఎం ~— 0 

ప్రాత ర్యివవినాశ నమ్, గుడూచీ ముస్త థాత్రిణాం కహోయం వా 

సమాతీ,కం. 207. 
వాకుడు వేళ్ళు శొంఠి, తిప్పతీగ పీనినికపాయములా* పీప్పళ్లనుచోర్శ ముకలివీ 

. య లా 

ర్రాగిన పురాణజ్వరము ఆఅనోచక ము, దగ్గు, శూల శ్వాసము, అగ్ని మాంద్యము, వీడ పీన 

సరోగము మొదలగునవి నశించిపోనును. మటియను తటుచు7ా సీకసాయము ఊర్థ్వా 

వయములపె వ్యాపీంచినరోగమును పోగొట్టును, కావున దీనిని పాయం కాలమునందు 

పుచ్చుకొనుచుండ వలయును, 

తిప్ప తీగెకష.యమునం౦దు పఏప్పళ్లపి"డిని సలిపిగాని, లేక వంచమాలములతో "చే 
సీనకపషాయమున వీ వళ్ల చూర్ష మును కలివీగాని నేవించి నయుడల జీర్ణ జ్వరములను, కఫము 

ను మొదలంట నళశింవంజేయంగలదు,. మలియును దగు, అజీర్ణ ము, కన్నమునం దరుచి, 
_ ౧ జ 

శ్వాసము కేల్లబారుట (పాండురో నము, కృమిరోగము (అనలగా నులిపురుగులు) ఈ 

మొదలగువానిని గూడను తప్పక నశింపం జేయంగలుంగును. జీర్ణజ్వరము అనంగా పురాణ 



ప్ర చక దత్తాం. జగరాధికోరము, 
(| Pw 

జ్యర ములయందును, అగ్ని మాంద్య మునందును 'బెల్లముతోం గలిపిన పిస్పలిచూర్జ్యమును నే 

బంచుట చాల యు త్రమము, 

(1) కొడినెపాల విత్తులు చేదుపొట్టఆకు వీనిని గాని సుగంధపాల కటుశరోహి ' 

ణి. = చేదుపొట్ట, శారివ్య తుంగమయు స్టలు, విషబొెద్ది, కటుక రోహిణి వీనినిగాని, (3 ) 

ప, చేదుపొళ్ళ, తి త్రి ఫలములు, ద్రాతీః తుంగము స్తళు, చం ంగల్వకొోష్టు పీనినిగాని, 

బ్ చేల'జేయు, తీప్పతీగా, ర కచందనమను, నొంఠి, bp తిప్పతీగ, ఉసి విక, తుంగనడ్డలు 

ఇట్లు సగ ముసగము నా కమల లో చెప్పబడిన అయిదురక ముల వస్తువులను క సాయము 

సెట్టి సేవించిన ఆయిదువిభ్రములగు జ్యరములను అతిశ్టీఘ్ళ ముగా శాంతింప జేయలలవు, 

(1)ప్ర ప తిదినము వచ్చెడిజ్వరను (దీనిసే ఆహ్నీక మనియెదురు, .) (2 ) విడువక 

నచ్చుచుం'డెడి ' జ్వరము, (8 దినముమార్చి దినముపచ్చుచుం "జెడి జ్వరము. (+) మూసు 

దోజులకొకసాఏ నచ్చుచుండెడె జ్వరను, ఇాతురి రక జ్వరము, (౮) అయి దేసి రోజులకొక న 

మారు పచ్చుదుంటెడి జ్వరము అని విషమజ్యరము లయిదువిధముణు గా నున్నవి. ఇట్టి ; 

విషమజ్వరముల చే పీడింపంబడుచున్న మనుష్యుడు "బెల్లముంగలిపేన త్రి ఫలముల కష్టే : 

యును శ్రాగ వలయును. | 

ముల్లంగి లవంగపుపట్ట, కాచు వీనిని తాంబూలములో నూటు పెట్టికని ప్రక! | 

పసొెలములయందు భక్షించుచున యెడల ఇయ్యది వి విషనుజ్యరములను పోంగొట్టు ను, లేకపో ' 

మునచో తిప్పతీ గ, తుంగము స్ట ఉసిరిక పప్పు వీటితో సిద్ధము చె: కుండిన కష్రైయ + 

ములో దేనెను కలిపికొని త్రాగనయెడల విషమజ్వరము తోలగిపోవును. డ్ 

[ఏషమజ్వరమున యుస్తాదిక్ సాయము, అజాజీకల్చము, రసో న్నాతెలనము, ఘృత 

పాళములు, సేయములుు, విషమజ్వరారంభ చికిత్స, నీల్యాదిక పాయ ౨, 

మాంసొాద్యాహో రములు, ' చాతురిక నుల కామోటజము, అంజన 
ఖే 

క్రి వ్రాలు; ధూపము or నస్యములు మున్నగునవి] 

వో ముస్తామలకగూాడూవీ విశ క పథ కంట కారికాక్వాథకి, వీత 

స్పకణాచూర్లః సమధు ర్య షమజ్యరం హంతి. 208. మహూావధా మృ' 

తాము స్ప చందనోళలీం ధాన్య కైక క్యాథ _స్పృతీయకం హంతి శర్మ, 

రామధుయోజితః 209.వాసాధా ర్తి ఫ్రీ స్థిరాదారుప థ్యానాగర సాధితఃసికా 

మధుయుతః కాషథః చాతుర్ధిక నివొరీణః, 210. మధునా సర్వజ జ్వరనుత్ 

శేఫాలీదలజోరసః, అజాజీనేడ కసంయుకా విషమజ్యర నాళిసీ, 211. అగ్నీ 

సావం జయ్ త్సమ్యుక్ వాతరోగాంశ్చ నొళయీత్ . రసోనకల్మ_ం తిల 



ఆం ధ్ర తాత్పర్యసహాతము. ఫ్ 

,వైలమి శి, శం యోాఒశ్నాతీి నిత్సంవి వమజ్వ రా ర్రః 8, 212, నిముచ్య తేనోఒ 

ప్యచిరా జ్ఞ రేణ ఇ వాతాముయె శ్బావీ సుఘోర పెళ ప్రాతః పాత 

సృసర్పిర్యారవోనముపయోబ మేల్. 218. విప్పలీంనర్జమా నాంచావి వీ జీత్ 

శ్రీరరసాళ న; 9 వట్బలం వా పి బెత్పర్చిః పథ్యాం వా మధునా వీబేశ్, 

214. పయ ౫ స్సెలం ఫఘృతందైవ ఏిడారీక్షుక సం మధు సుయూర్త ర్ి పా 

యయేచేత ద వ్య వముజ్యరనాశనమ్. 215. పయసా నృషదంశస్య శక్ర 

చ్వేగాగమే వత్, [ వీవ్పలీళర్క_ రా శ్షైద్ర 0 ఘృతం ంకీగం యభాబలం, 

ఖా జేన మధితం సేయం విపవుజ్వర నాశే నం.) మృవస్య దధిమండేన 

సురయావా ససెంధవం. 216. సీరీస్ మజగంధాంచ. తివ త్రివృతాం 

కటురోహిణేర్క. పీటే ్ఞ్వరస్యా గమనే స్నే హాణ్వేదోపపాదికి*. 17+ 
సురాం సమండాం పానార్థ భత్యార వరణాయుధాన్, తి త్రిరీంళ్స 

మాయూ రాం EAN సృయుంజ్యా వాచ ద్వి వేనుజ్య శే ర. 218. అ మ్రటజ 

సవాస్తెణ ధ్ర, ధ, విణ సుకృళ'ం ma చయాం స్ఫుతేన్హతాం "జంతుః 

చాతర్ణేకహారాం తృషహం, 219. సెంధవం విప్పలీనాంచ తేండులాస్స 

నునశ్శిలాకి, నర్తన ల్ లవిప్టం విపమజ్వర నాశనం, 220, వ్యాఘి 

రనా హూంగుస నస్యం తద్వత్ప్చసై సెంధవ్యా క్ట్వ్య్టైంబరదృభా బద్ధం 

వ. 221. ధూప శ్చాతుర్థికం హని న్స తనుస్సూర్య ఇవో 

క తీరీవపువ్పస్వరసో రజసీద్వయ సం యుతః, 222, నస్యం సర్పి స్ప 

మాయోగా చ్చాతుస్థిక జ్వరం జయేత్ , నస్యం చాతుర్థికం హాంతి రసో 

వాగ స్త స్రిషతీ జః 228, 

ము _స్టకాదిగణమును చెప్పుచున్నాడ్కుాతుంగము స్పలు, ఉశిరికపొట్టు, తిప్పతీ 

7, శొంఠి, వాశుడు వీటితో సిద్దము చేయబడిన కషాయమును, పి పిస్పళ్ల చూర్హ మను, 
"తేనెను కలికి పుచ్చుకొనినయెడల విషమజ్యరము నశించిపోంగలదు. 

శొంఠి, తిప్పతీగె, తుంగము 'స్పల్కు ర క్త్రచందనము, వట్టి వేళ్లు, ధనియములఖు వీటి 

త్రో సిద్ధము చేయంబడిన కషాయ మునందు “చక్కెరను, తేసెను కలిపి నైన యెడం 
మూ; దరోజుల కొకతూరి వచ్చు విషమజ్వరము సళించివోనును, అడ్డసరము, ఉసిరి 

పొట్టు, వట్టి వేళ్లు, దేవ నారువెక్క, కరకకాయలు, శొంఠి, వీట్రితోటి ఇర్టప శయం 

[ ] ఈ కుండలీక రణములోని శోకము నౌ తరాహుల ద తిలో ౫గానరాదు, 
య అటే లో | 



88 చకద తం. జగ్గిరాధికోరము. 
yo 

u 

బడిన కపాయగుతో కలకండ, తేచెను కలిపి పుచ్చుకొనిన చాతుగ్థక జ్వరములు 

“వంద లంట నశించిపోవును, 

నల్ల వావిలియాకు రసమును వీసీ చానిలో లేనెుు కలిపి త్రౌగినను కాని, లేక. 

'ెల్లమ నందు జీలకలిను పొడిగా నూర కలిపి తినిన గాని విషమజ్వురము నశించి పోల. 

లదు. ఇయ్యది అన్ని మాంద్య మును మొదలంట నశి...శంజేయ్వును. మటీయుకు వాతకోగ 

ములను ళూడ శీఘ్ర ముగానె పోలా 'ట్రంగలుగును. 

విపమజ్యరముచేత బాధపడుచు. డెడివాడు లెల్లుల్లికల్కము, నూ నెనుక లిపి ప్రతి 

డిన మును తినుచున్న యెడల విషమజ్యరములును, అతిభయంకరములగు వాతరోగ ములును 

తొలగి దూరముగా పోవును. ఉదయమునందు ప్రతిదినము తెల్లుల్లికల్క_మును నేతితో. 

అద్దుకొని తినుచుండనయెడ ల కాని, పాలు త్ర గడ యఖ్యాసముగల, 'లేక్క మాంసమును 

భుజించు నలవాటుగలిగిన విపమజ్యరరోగ సెద్దపిప్పళ్ట క షాయమును గాని, ఆముద మును 

శగాగి, నారు పలముల నేతిని త్రాగికగాని, అవయిును లేకయున్న చో కర"క్కా..యలను 

శేగెతోతూడా నూరిగా ని పాలు, నూనె శేయ్యి శేలగుమ్మడిరసము, శౌజికురసము, 

"తేనె, వీటిని నూరికొనిగాని శ్రాగిన యెడల విషమజ్వరములు నశించును. 

పిషళుచూఏ ము, కలకండ, "బలేన, నేయి, పాలు వీటిని మంటిపా త్రలో 

పోసి బలముకోలంది చిలికి త్రాగిన నయెడల విషమజ్వరములను పోయగొదట్టును, విషమజ్వంర 

మతితీ వ వముగా వచ్చుచున్న దడల ఎద్దుపేడ పాలలో క లిపికొని శ్రైగ వలయును. 

శేకపోయునయెడ ల బడ్డు పడను సెంధవః వణముతో కలిపి “పెరోగునీటి తోంగాన్ని కల్లు 

తోగాని కలిపీ శ్రా? వలయును. సిరి వేళ్ళు వాయింటఅక్క తెల్ల తెగడ, కటుకరోహిజీ 

సవీ౨తోచేయంబడిన క సాయమును, చెమటగలవానికి జ్వరమువచ్చినయెడల నీయ 

వలయును, 

త్రాగుటకు మజ్జిగక లిపిన కల్లును తినుటుకు కోడిమాంసమును ఇ య్యావలయునుః 

త్రి త్రీరిపతీ, -నెముల్ వీట్టయొక్క. మాంస మును వీషమజ్వరములలో నుపయోాగింపవల 

యును. చేయిచింతాకులరసముతో పానక మును సిద్ధము చేసి చేతిని కలిపి మూడులో 

జాలం పుచ్చుకిొ నినయెడల చాతుర్థిక జ్వర ములు నశించీపోవును. 

ఊసెంధవలవణము, పీప్పరిగింజలు, మణిశిల ఫీట్ని నూనెతో నూరి కన్నులకు 

కాటుకగా నుపయోగిం చిన విపషవుజ్వర ములు మొదలంట నశించును, వాశుడూ వస 

ఇంగవ్క సెంధవలవణము వీట్రిని శేలములో నూరి నస్యమునుగా నుపయో గించిన 

యెడల నిషమజ్వరములు హారించిపోవును, 



- ఇ అది 
ఆంధ, తాత్పర్య సహితము, 89 

నల్ల నిగుడ్డలోో గర్జి అయును గుడ్డ గూబయొక్క-తోక ఈకలను కట్టి కాల్చి చేయం 

బడినధూపము సూర్యుడు చీకటిని పాఅదోలినట్టు చాతు] ్యకజ్వరమును పోంగొట్టును, 

దిరిసీన ప్రూవులయొక్క_ రసమునందు పసుపును, "మా, నుపసువును కలిసి చేతితో ఇ చేర్చి 

నస్యమునుగా నుపయోగిం-వినయొ డల చాతుస్థిక జ్వర ముల నణంచివేయః గలదు, లేకపో 

యిసయెశల, అవిసెఆకులను రసమును పిండి నస్యమునుణా నుఫయోగించినను చాతురి 
య 

క జ్యరములను నళింపంజేయును, 

[జ్వర ములకు అస్టాద కాంగధూ పము; అవ రాజి తాధూపము తృతీయజ్వర 

ఏకాహీక సర్వజ్వరములకు చిటుకాలు; ఆగంతుజ్వర మనకు 

తెంత్ర్రము మొదలగునవి, ] 

పలంక పా నింబపత్రం వవా కుష్టం హాొరీతకీ, సర్షపా స్పయవా 

స్సరి ర్స్ ర్టూపనం జర నాశిక్. 2924, పురధ్యామవచా (2) సర నరసిం వార్ధా 

గురుదోరుభిః, సర్వజ్యుర హారో థధూపఃకార్యోఒయ మవరా జితేకి, 225, జ 

డాలంవా శకృద్యోజ్యం వేపమానస స్ ధూవన్నే అపానూర్ల్షజటాకట్యాం 

లోహం తే తేస్స ప్త పతం తుఖిః. 226, బద్ధ్వావా చేరవే స్తూర్తం జరం హాంతి 

శృతీయిక మ్, కాక జంఘా బలా శ్యామా బహ్మదండి కృనాంబలిః, 227, 

పృశ్నిపర్తీ CHEN భా భృంగర దోవ ఫై కి ఏషా మన్యత మం 

మూలం వు ప్యేణోద్ధృత్య యత్నతః. 228. ర 
మైకాటాకం జయీత్ , మూలం జయం త్యా నిర సా ధృతు సర్వబ్యరో 

పహమ్. 229, కర సాధారణం జవ హ్యోల్ తృతీయ : చతుర్ధకా, ఆగంతు 

రనుబంధీ హి ప్రాయకో విషమే జ చే, 280. 

గుగ్గిలము, “శేపలకులు, వన్క చెంగ ల్వకోన్టు, కర కాయ బెరడు, ఆవాలు, 

కొడి? సపాలవిక్తులు, "నేయి వీటితో వేయంబడిన ధూపము జ్వర మును నళింవం జేయనుం 
దీని ననే అష్టాంగధూప మని చెప్పెదరు. గగ్జిలము, కామంచినడ్డి, (లేక, దవన నము వస్త 

సజ్బకంశెలు, వేవఆకు, జిల్లేడుఆకులు, తగరు, దేవదారు చెక్క ఏటితో "వేయంబడిన 

ధూవము, అన్నివిధములగు జ్వారములను నశింప జేయును, వీనిని అపరాజితాధూప మని 

య నెదరు. 
జ్యగముచే వగకుచున్న మనుష్యు?కి పిల్లి పెంటికలను తెచ్చి ధూపమునుగా వే 

యవలయును, ఉ త్త రేణు వేరును ఎబ్జని నూలుపోగుల తో గట్టి ఆదెవారమునాండు తాయె 

తులాగున మొలలో సెట్టిన మొడుల మూడుమూ:డు దోజులకు వచ్చు జ్వరములు శ్ఘ్ర్రము 

క్షసూతేణ సం వేమా బద్ద 
రూ ౧ అక్ర 



40 చక్కదత్తా౧ః జ్యరాధి కారము. 

గ నళించిపోవును. కాకివొండ, ము త్తవపులగ ము, నీలి బ్రృవ్యాదండి కోలపొన్న, ఉక్త 

శేణు, గుంటగలరాకు వీటిని పెరీతిగాశే వీనిలోశేడైన నొకవేరును పుష్యనత్త త్రేమున 

నూండ బెరికి ఎట్జనిచారముతో చుట్టి కట్టికొనినయెకల  ఒక్కొ_క రోజున వక 

జ్వరములను అనంగా నై 3 శాహికజ్వరములను ఆణంచివేయును, 

తక్క లియొక్క_ వేరును తలమోంద ధరించినయెడల నన్ని విధము లగు జ్వరములను 

పోగొట్టును. కృతీ యకజ్యరములయందును, బాతురి రిక జ్వర ముల యందును సౌ ధారణము 

గా పని చేయుటను వదలిసెట్టవలయును, విశేషముగా హఠాత్తుగా వచ్చినజ్వరము 

గనూడను విషమజ్వరములలో నే చేరికయగు నని లెక్క. పెట్టంబడును, 

అర్ర వీశాహికజ్వర నాశనమంత్రాదులు, రా 

న్లో గంగాయా ఉత్సశే కూలే అవుత, స్తాపసో మృత, తా 

తిలోదకం డద్యా న్యుచ్య శ్రే కాహికో జ్యరః 281. ఏతేన ంత్రేణ నా 

శ్వత్త ప తహ సః పరేర్పయేర్. సోమం సానుచరం చేవం 'సమౌత్చగ 
థి ల్ న. అలానా 

మోాశ్యరం, 232, పూజయక౯ ప్రయత శ్శీన్రుం ముచ్య లే & దవముజ ర ల్, 

విహ్టుం సవా సమూన్ధానం చశాచరపతిం విభుం. 2838. స్తువ న్నామస 

జార న ళా గ పోహత్కి తాసురాసురైఃపు పూరం వ స్రెణ ‘ రా‘ న్వు [కృ రె గంధన్వం 

తరిసమర్చనా. 284. క ల్లో కే విధానేన సావిభేయాసభ _క్టికం సర్వ 

గ అష ) గా గ రి శ 
జర విముక్త ఫ్ట్క్ం సదు రోగ్యాభికాం ప భిః. 285, ] 

వ్ర కహి కొదిజ్యర ములు నశించిపోవుటకు మంత్రాదులను చెప్పుచున్నాడు ఈ 

గంగా నదియొక్కు.. యు తరపుగట్టున నొకమణారి పుతులులేక చిరకాలము తపస్సును 
0 స) CN (= 4 

చేసీ చనిపోయి యుంజెను, అబుషికి తిలోదకముల నిచ్చినయెడలను ఏ కొహీక జ్వర 

“మునుండి మనుజుండు వి వాదలయగును, 

ఇది మం త్ర ము: దమం శ్ మువేత రాగిఆకుంను చెతిలో నుంచికొ ని తర్పణము 

చేయవలయును, "పార్వతీ సహ పితుకు, అనుచః నహితుండును, మాళ్ళగ ణవిరాజితుండు 

నగు ఈశ్వరుని ప్రాతఃకాలమున పూ జొంచున యెడ ల విషమజ్వ్యరగము లన్ని యు - నశించి 

పోలలవు. వేయితీలలుగలవాండుగు, చరాచరముల క ధ్ధిపతియ బగు సమర్షండెన విష్ణ 
mp a 

దేవుని సహస్ర నామములచే గీ ర్పించితి మేని అన్ని విధము లగు జ్వరములును శాంతి 

నొందును. ఇందులో కుండ లీకరణములాోనిశోక ము వ క్షీ పము. గనుక టీక వాయ 
యం యు జాలి ర్స 

బడ లేదు, 



ఆని 4 . 1 ఆంధ తాత్సర్య సహితము శ్రీ 

=ఆబ్రఫ్రి జరరమునందు ఘృత ప్రయోగము, థఆా- 

జ్వరాః క మూయై ర్వమనై ర్హంఘనై ర్లఘుభోజనై*, 
రూత్షస్య యేన శామ్యింతి సర్పి న్పేపాం భి వజ్జతమ్, 236 

నిర్ణశకాహామవి జ్ఞాత్వా కఫోత్తర మలంఘితమ్, 

నసర్పిః పాయయీ త్పాాజ్ఞ కి శమనై స్త ముపాచనేత్. 287 

రూతుగల మనుష్యునికి జ్వరమువచ్చిన కసాయముల చేతను, వమనౌషధముల చేత 

ను, లఅంఘునములచేతను, లఘుభోజనములచేతను ఉపశాంతిని కాాందనిదయయెడల నేతిని శ్రా 

గింపవలయును, కఫ మెక్కు_వగా గలవారికిని లంఘనము లేని జ్వర పీడితులకును పద్రిదిన 
ములు గడచినతరువాత చక్క. గా బకికించి వెద్యుండ గువాండు చేతిని ల్రౌగింపంనాడద్భ్ము 

మటియ అప్పుడు చేయవలసీవది శమనముల చేతను, జాషభములచేతను, నాజ్వరములను 
ఉపశాంతిం బొందిందుటయీ యె యున్నది. 

జ్వరితువకు ఆహారనియమము; పప్ప లాద్యఫృుతము; 
౨౩ | న్ఫుతపాకమున వస్తుపరిమాణము. | అ 

న్లో, యావల బ్లఘుత్వ్య్యాదశ నం దద్యా న స్థాంసర సేన తు మూం 

సార్థ మేణలావాదీ న్యు క్యా దద్యా ద్వ చతు 258. కుక్కుటాంళ్చ వు 
యహారాంక్చే తి తిరిం కౌంచమేన చ ద్క గురూప్త్రత్యా న్న ఫంసంతి జే 

"కేచి చ్చికిత్సకాః, 289. 'లంఘచే నాొనిలబలం జ్వర యద్యధికం భవేత్, 
భివడ్యాత్రా వికల్చజ్ఞ్రో దద్యా త్ర నవి కాలవిత్ . 240, వీ వీస్పల్య శ్చందనం 
ముస్త ముఠీరం కటురోపాణీ, కలింగకాసామల$కీ శారివాతివి"పే. 
స్థిరా 241+ ద్రాయామలకబిల్యాని శ్రా తాయమాణా నిద్యికా, సిద్ధ మేతె 
స్ట రతం సద్యో జరం జీర్ణ పొపోవాతి, 242, యల కాసం 

ఫీరశూలం పార్మ (శూలం వొలీముకమ్, అంగాభితా పమగ్నిం చ వివ 
నుం సన్నియచ్చతి, 248. పిష్పల్యాదమిదం క్వాని తిన్రే శీరేణ పచ్యతే, 
యత్రాధికరణే నోక్సి ర్రకేస్యా 'చృెవాసంవిధా, 244. త లొవ కల్క 
నిర్యూసా విపే ప్వతే. న్నేవా వేదినా, వతద్యాక్యబలేనై వ కల్చసాధ్యం 
వరం ఘృతమ్. 245, 

Pes 

ఎంత అఘువుగానున్న ఆహారమైనను మాంసరసముతోటి గూడ కలిపి ఈయవల 
యును, లేడి, లావుకపిట్ట మొదలగు జంతువుల మాంనములను మాంసముతినుటకు. క్రో 
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42 చకద తా, జగరాధి కారము, 
(J) ~—D 

కపడినయెడల యు క్రిగానీయవలయును. కోడి నెమలి ,తీకువ్క క్రాంచపిట్ట వీట్రిమాంసము 

చాల గురుప పదార్థము. కావునం గొందరువె వైద్యాలు వీనిమాంసమునిచ్చుటకు సమ్మతింపరు, . 

లంభునము వేయుటవేత జ్వరమునందు వాయువునకు అధిక బలము కలిసినయెడం 

మాత్రల వికల్పభావములను సరిగా -నెటీయినవాండును, సమయాసమయముల నెతీయ : 

నవా౭డునె వె ద్యండు కోడి మొదలగచానియొక్చ. గురువగు మాంసమును గూడ నీయ 

వచ్చును, పిప్పళ్టు,ర క్షచందనము, తుంగము స్తలం, నట్టి వేళ్లు, కటుకరోహీణి,కొడి సె 

విత్తులు, నేలజసిరిక , సుగంధాలు, అతివభకిోల ర? సదా క్ర, ఊసిరిక, (పబ్బలి, క 

కలం క్రానుగ, వాకుండు వీటితో సి సిద్ధము చేయం బడిన జయ జీర్ణ జ గృ జ్వర ములను శీఘ్రముగా 

నణయను, మజియును ఈయ దగ, తలనొప్పి, పార్శ్వఫనొషి , హలీనుకము, అవ 

యములమంటలు , విషమాగ్ని ఈరోగములను పోయగెట్లును. 

ఇయ్యది పిప్పల్యా దిగణ యు, “ాఈసిపష్పల్యాదినణము కొన్నిగ ౫ ంథములలోే కొంద 

జిచేత పాలలో పక్వము: చేయంబడు నని చెప్పంబడియన్నది. చసచే వీ పిప్పల్యాధదిశ్షీర 

మందురు. -తెలాదులను చెప్పునపుడు గణవిషయిము అధికరణములో చెప్పంబడ కపో 

యినయెడల నచ్చట ్నేహాదివిధుల నెటేంగినవై ద్యుండు కల్కు._మును, నిర్యూ హూమును 

త్రీసికొనవలయుకు. ఈవాక్యబలముచేతనే కల్కసాధ్యము మృత మగుచున్నది. 

న్డ్, జల న్నే హా వధానాంతు సృమాణం యత్ర 'నేరితమ్, 

తత త్రస్యా7 ఉఊజొనథధా త్ప్నెహః న్నే స్నెహా ల తోయం చతుర్తుణమ్. 246. అనుశే 

ద్రవ కాశ్యే తు సర్వత, త సలిలం మతమ్, ఫృాత్నత 'తెలగుడాదీం శ్చ చె 

కాహా దవ కార యేత్ 247. వ్యుషితా స్తు పకర్పంతి విశేవేణణ గుణా 

న్యతః, స్నేవాకలో_ యదాంగుల్యా వ ద గతో వ రివ దృవేత్ , 248, 

వహ్నా తీస్తే చ నో శబ్దః తదా సిద్ధిం 'వినిర్షి శక శబ్ద ప్యుపరమం 

పారే ఫె ఛేనస్యోపర మే తథా, 249, భవర్షరసాదీనాం సంపత్తౌ సిద్ధ 

మాది కేక్. 

సీరుమున్నగువానికీ కొ లలు ఇెప్పనవ్వుడు ' వేయవలనీనపనులం  జెప్పుచున్నా ఇ 9 పొ పా యున్నా 

డు.నీళ్ల క్కు చమురునక,₹ షభమునకో (వృమా ములను చెప్పనిస్థలములయందు ణా 

ధమునక ౦కు చమురు నాలుగు రెట్టధికము-గాను, చమురుకంకు నీటినినాలుగుశెట్టు అధిక 

ముగాను తీనికొనవలయును, | దృవపదా్యాములను చెప్పక యుండినచోటుల నన్ని స్థలము 

లేను నీటినే తీసికొనవలయును, నెయ్యి, నూ నె, బెల్లము మొద లగువాని నొ శేదినములా' 

సిద్ధము చేయయనాడదు, 



అంధ తాత్పర్గుసపాతము. 8 ఆంధ తాత్చర్య షాతము h 

ఏలయనగా నడువు నొకదిన వువకాళ ముంచి చేసినయెడల నెక్కొ_డు ఫల 

మును గుణము నిచ్చుచుండును. న్నే హాకల్కు_ము అవంగా చమురుతో ఇేసెడి కల్క 

మును వ్రేలితో (త్రిస్పినప్పుడు వ త్తివలె అయినోయినయొడ లను, నిప్పులే చరి యె 

డల చప్పుడుగాక యుండినను సద్ది యయ్యు నని చెప్ప్బ్పవలయును, చప్పు డణంగిపోయి, 

భగ్గమనుట తగ్గిపోయి, వాసన, కాంతి, రుచి ఈమొద కగునవి పుట్టినట్టయిన సీని అయిన 

దని ఇచెప్పవలయును, 

ధి శీరషట్నల ఫఘృతము, గతా 

శ్లో, పంచకోలై స్పసీంధూ తైః పలికై ౩ పయసా సమమ్. 250 
౧m (en యై అ. 

_ నవివ జయ గ ర్ బాస షన J ర జ సర్పొకి పృస్థం శతం న వివమజ్వరగుల్మనుత్ , 

అత్ర ద వాంతరానుకేః శీరమేవ చతుర్లు*మ్, 251 
(| జాలి 

ద వాంతరేణ యోగోహీ తీరం న్నేవానమం భవేత్. 

శొంఠి, వీప్పల్కి పిప్పలీమాలము, చెవ్యము, చితృమాలము ఈయెదిటిని పం 

చకోలము లని యవియెదరు. ఈపంచకోలములను, సెంధవలవణమును 

' అరం) యమన 5 క్ల సు"సే అ అష కూ లి “గా నొకొ్క-క్క_వలమును గాంచి ఒక ప్ప స్థము తిని పాలనొకవృస్థ సును పోని ఘు 

తమును చేసీ నేవింపవలయును. ఇయ్యది తిల్లీరోగమును అనగానర్పిన్సి విషమజ్యరమును, 
గుల్త ములను పోంగొట్టును, ఇచ్చట మటీ ఇతరమైన ద్రృవవదాగ్థ మేడియును చెప్పక 

పోయినయెడల పాలనే నాలుగున ట్లధికముగా తీసికొనవలయును. దృవపదార్థము 

నితరమును దేనినైనను చెప్పినయడల -చమురుతో సమానముగా నే పాలను గ్రహ్ం 
పవలయును, 

=అధ్రి దశమాలషట్భః ఘృతనము; క పొయక్షీ రాదుల పరిమితి. రిక. 

శ్లో, దశమూలీరనే సర్పిః సతీలే పంచకోలకె:. 252. సశ్రూర 
౧ (ems a 

> రి బూర కకం జా క్ ర్లంతి తక్సర్భం జ్వర కాసాన్నిమంద తాక్కి వాతవీ త్రక ఫవ్యాథిన్ వ్రహానం 
వావీ పాండుతాం.2538. క్వాధ్యా చ్చతుప్రణం వారి పాదస్థం స్వా చతురు 

a ణం న్నేహా క్న్నేహసమం వీరం కల్క_స్తు న్నే హపాదికః. 254, చతు 
రుణం తేంవషగుణం దవచె ( తా భవేత్, పంచవ ట్ట ్వప్రగుణం ద చై కగుణ్య శే వేక్, పంచ పభ్ళతి యత్ర 

శ అర జో అకు అ జ్య | స్సు ర్ష్రవాణి స్నెహసంవిభా, తత్త న్నహసమా న్యాహు రర్యా క్చే 
స్యా చ్నతురుణం. 255. ణ్ 

నీ OO 

దశమూలముయొక్క_రసము పాలు, పిప్పళ్లు మోడి ఇ వ్యన్సు, 
చిత్రమూలము, శొంఠి యవక్షారము వీటియందు సిద్ధము చేయబడిన "సద్దనహ్ట 
స్వరమును, దగ్గును అగ్నిమాంద్యమున్సు వాతసీ తకఫరోగములను, ప్రీహానాహాప ... ఆవ య క్ష. 

| 
గి 



అననా ననన 

44 జకద తాం, జ్యరాధికౌరముః 
టో —O 

అను పాండురోగమును నళింపంజేయును. ఇయ్యుది ద శమాలపుట్స లక ఘృత మన, 

బడును. కషాయ మునక్రు. దగినట్టులు నాలుగురెట్లు నీటిని తెచ్చి చమురు పాలు వీటి 

సమానముగా తీపి కొనవలయును. మటియును చమురుతో కూడ నాల్లవ భౌగము కోల్కు 
మును తీసీకొనవలయును. ద్రవప పదార్థ ముయొక్క_ రెండవభాగములాే 'నిమిదిెట్లు గ్ 
పాంపవలయును, (దృవమును విధించుటయందు అయిదుమొదలుకొొని అయినప్పుడు చమ 

రుతో సమానము నే యని చెప్పియున్నారు, ముం ందుమా త్రము నాలుగు కెట్లు 

మాత్రమే, 

కకక ్రి పాసాదిఘ్సు త ము. రతా 

ఫ్లో, వాసాం గుడూబీం తీఫలాం త్రాయనూణాం య వాసకమ్, 

పకా తేన క్రపాయేణ వయసా ద్యిగుణేన చ 256 

పిప్పల్యమల మృదకా చందనోత్సలనాగక క, 

"కల్కీ. కత ల్ విపచే ద ద్ద ృతేం జీర ర్ల జ్వ రాపహహ్, 257 

ఆడ్డసరము, తిప్పతీగ, త్రీ ఫల అలములు కలు కానుగ వెరు, తీటక నింద వీటితో 

కషైాయముగాశాచి ఆక సాయమునకు కెండుకెట్టను పాలను చేర్చవలయును, పిప్పళ్ళ 
ఉసిరిక, ద్రాత, ర క్రచందనము, కలువగడ్డ, శొంఠి వీటిని కల్కు_ముచేసి . చేతియందు 
పక్షముచేయవలయును. ఈఘృశమునే వాసాద్యభ్బుతముని' యనియెదరు. ఇయ్య 
పుఠాణజ్వరముల నన్ని టిని బోంగొట్టును, 

[గుడూఇ్యాదివ ౦చఘృతములు; ₹"పధదానకాలము; శ్షీరవిషయమునందు విధినిషే 

ధములు; పంచమూలీక్షీ రము, పాక విధి మలబద్ధమున కై త్రికటుకాదిక్షీ రము; 
పునర్న వాదిశ్షీరము; క్షీ రవీర్య భేదము; క్రోధన నక్రియ,; 

మదనాదియో గములు; విశేచనౌపధులు; శిరో 

విరోచనము; అభ్యంగనాదివిధులు. ] 

వో, గుడూచ్య్యాః కర్వథకల్కా-భ్యాం త్రిఫలాయా వృషస్య 
చ మృద్వీ కాయా బలాయా శ్చ సిద్ధా స్నేహోజ్జ రచన 258. జ్వశే। 
చీయాః కపాయాళ్చ సరి శీరం విశేచనమ్. షడహే వడహే చే. 

_ యం కాలం ఏక్యామయస్య చ, 259. జీ జే కౌ నీకే 

_ బేరంస్యాదమృతోపమమ్, తదేవ తరుణే వీతం వీషన ద్ధంతి మానవ్, ' 
0 . కాసాచ్భ్యాసాచ్చిరళ్ళూలాత్ వార్మ ్వహాలాత్సకీనసాల్, ముచ్య | 

పటాకా నం తనాయక భావా మునానా చ యూ శరాకనవకంత శనుజు చకా ననతిడా ౩ యయాదనానయమతా 

ET IR Tren 



తాత రం సక 45 ఆంధ్ర, తొత్పర్య సహితము, 

శే జ్వరితః వీత్యా పంచమూలీశ్ళతం పయః, 261. ద్ర వ్యా దష్టగుణం EN 

రం కీరా తోయం చతుర్దుణం, శ్షీరావేవః కర్రవ్వ్యః శీరపా జే త్య 

యం విధిః.262. తిక ంటక బలా వీల గుడనాగర సాధితం, నర్పొమూత్ర 

ఏిబంధభ్నుం శోధజ్యరహంరం పయః 268. వృశ్చీర విశ్వవర్షాభూ పయ 
. య ఇ శ weed Mr రః ॥ 

కోదక మేవచ, వవేత్ తీ వశిష్టం తు తద్ధి సర్వజ్వ రాపహా 264 

ర్ధీత్రం కోన్లం జే క్షీరం యథ్మాసె పరావధై ర్యుతం, ఎరండమూల 

సిదం నా జ్యే సపరిక_ర్ట్దితె.265,జగరిభ్యో బహుదో పె.భ్య జార go 

చోధశ్చ బుద్ధిమాన్, దద్యా త్పంళశోధనం కాలే కల్పే య దుప దేత్యు 

శ్రే 266. మదనం విప్పలీఖి ర్యా కలింగ రృధు కేన నా, 

యు కముసూంబునా పీతం వమనం జ్వర శాంత యె, 257. ఆర 
— af 

x ష్ ం-జాం = ఎ రా TT 
గ్యధంవా వయసా మృద్వి౯ నాం రసెన నా, తావ తాం ఈాయమా 

ణాంవా వయసా జ్వరితః పిబేత్ 268. జ్యరతీ.ణన్య న హితం వమనం న 

విశేచనం, కామంతు పయసా తస్య నిరూహై ర్వా హశేస్మలాన్, 269, 

పయూజయే జ(రవహారా న్నిరూహో న్వానువాసనాక్ పకా(శ్ర 
© జ్జ ౮౮ ఏ 

యగతేదో పే. వక్ష్యుం తే యెచ సిద్ధిషు,270. గారనే కిరసః శూలీ విబ 

జ్రేష్యింద్రియుషు చ, జీర్తజ్వ ర. రుచికరం దద్యా _చ్చేర్షవినేచనం. 
ర ఆ లం న అచ లా ట్య ధ్ AD, జన 271. అభ్యంగాం శ్చో ప్రటేహోం స స స్నే హోకా సానువాసనా౯, 
విభజ్య కీతో స్లకృ తాన్ దద్యాజ్లీర్ల జ్య భిషక్ ,272, తె రాళు వశ 

మం యాతి బహిర్తార్హగతో జ్వర, లభంతే సుఖ మంగాని బలం 

వర్షశ్చ వర్షతే. 278. 
రం యు 

గడూబ్యాదిఘృతమును ఇప్పు చున్నా (డు. తిప్ప తీగయొక్క..గాని, శి ఫలముల 

యొక్క. గాని, ద్రాతుకహెయముయొక్క_ కల్య.ముూగాని, నుత్తువపులగ ముయొక్క 

గాని, కషాయముతో చేనియ, కల్క_ముత్రో"నేనియం సిద్దము చేయంబడిన_తైలను జ్వరము 
అను మొదలంట పారింపం జేయును. దీనిని గుడూచ్యాదిఘృత మని య"నెదరు. 

జ్వరమువచ్చినప్పుడు రోగమును “కాలమును చక్కంగా పరికించి సపొనకముల 

ను గాని కపషాయములను-గాని, తె లములన్కు పాలను విరేచనొషధములను వీటీని ఆరా 

రుదినముల కొకొ_క్కు... లేప సీయవలయొును, జీర్ణ జ్వర ము అనయా పురాణజ్వరము 

వచ్చినప్పుడు కఫముబొ త్రిగా శ్రీ ణించిపోయినమో౭దట పాలని చ్చినయెడల అమృళము 

తో సమాన మగును. కాని తరుణజ్వరమునందు పాలను శ్రాగించినయెడల , మో ఫస 
విషముచంపిన రీతిగా అది చంపి వేయును, న్ా 



46 చ క్ర దత్తాం, జ(రాధికారము. 

పంచమాలములయందు పక్యము 'చేయంబడిన పాలను జ్వరితుండు త్వౌగినయెడ 
ల దగ్గు శ్వాసమ్ము శిరోవేదన, పార్శ్వపునొప్పి, పీనస ఈ రోగములనుండి విడుదల 
చేయబడును. ఇచ్చట మూలికళం ( (దృ వ్యముకం కై ఎనిమిది రెట్లు పాలును, పాల 
కంటు నాలుగురెట్లు నీరును కలిపీ పాలుమా॥ త్ ము మిగిలియుండున ట్రుడుక (బెట్టి దింపీ 
సేవింపవలయును. పాలలో పాకము చేయవలసినప్పుడు చేయదగినరీతి యిది, 

త్రికటుకములు, ముత్తువపులగమ్ము మున బెల్లము, శొంఠి వీనిచే సిద్ధము చే 
యంబడ్న కషూాయను మలమూత్ర: గులు బంధ్ధి చిపోవుటను వోయొట్టును. కోేపకలిగిన 

జ్యరములను గూడ నళింపంజేయం ఏ, తెల్ల గలి జేరు మా శిడువేరు, 5 లిజేరు వేత, 
పాలు, నీరు వీటినన్ని టిగి కలిపి వండి 'సాలుమా (త్రము మిగిలియండు సమయమును 
దించి తీసీికొనవలయును, ఇయ్యాది అన్ని విధము అగ జ్వరములను పోంగొట్టును, 

తగుమా తృముగా శ్రాపషధము6 గలిస్;నియను కొంచము. వేడిగా నున్న పాలు జ్వరము 
వచ్చిన సమయనులలో మిక్కిలి హితకరము లను, ేకఫపోయిన యొడలను పరిక 

రికతోకలసివ చృవజ్య్వరములకు అనంగాజ్వరమునం మ గుదస్థానముక _ల్తీరించినట్టుండువా 

ఫలాశ ఆముదపు చే నతో కాచి సిద్దము జేయంబడిన ఫకయు హీతక రము అగును, 
అనేకవిధములగు 'హోషములతోే కలిసికొని వచ్చిన జ్వరము లవారలకు బుద్ధి మంకుండగు 
వైద్యుడు సమయమునుగు రించి క ల్పములోో చెప్పంబడ్ిన నృప, కారము వమన ములకు గాని 

విరేచనములకు గాని కొపధమును ఇప్పీంచవలయుంను, మం%* కాయరసయును పిప్పళ్ల 

కషాయముతో "ని, కొడినిఫాలను యష్టిమధుకములతోటి-గాని కాంచబడిన వేడి 
నీటితో-గాని తీసీకొనినయెడల వాంకులును, జ్వరమును ఉపశమించి పోవును, 

కున్న చో = నేలవెక్కను పాలతో గాని, ద్రామారసముతో గాని, 'తెల్ల తేగడ 
రసముతో లాలీ. కలు కానుగ చెక్కతో గాని చేర్చి కాచి జరముగలవాండు త్రాగనల 

యును, జ్యరమ'చేశకృళిం చిన వమునుషు ష్యునికివమనములు గాని, వి రేచనములుగానిపీకములు 
కావు. ఎవరిశెనను విరేచనములకు తీనికొనవలయు నని కోరక [అనగా నిర్చంథయ] 
ఉండినయెడల అరోగికి పాలనిచ్చిగాని, నిరూహములవేత6 7+ని మలమును పో 
గొట్టవలయును, మటీయను జ్వరమునుపో (గెట్టునట్టివియ అను చాసనల తోగూడినవి 
య్ నగు నిరూహాములను వ్రయోగింపనలయును, నిని మలదోష మ జీర్ణ వోశమునం 
దున్నప్పుడే యు పయోగింపవలయును. ఇట్టినిరూహూముల నన్నింటిని మున్ముందు చెప్పం 
గలము. 

శరీరము బరువెక్కుట, తలయందు కూలనొప్పి గలుగుట, ఇం ద్రియములన్నీ 
es షమయుగా మూాసీకొనిపోన్రట్క ఇట్టి లతణములుగల జీర జ్వరము వచ్చినవానికి 

(వ 

ఖీ లిగించు శిరోనిచేచన మును ఈయ వలయును. పురాణజ్యషరములయందు వె వైద్యుడు 
గ ఈ 



ఆం ధ్ర 'తాత్సర స్రసహితము, శ్ర 

౩ లసపొతనులును, అనువాననానహీ*తములును నగు అభ్యంగనములను అనయా తలం 
యా 

టను, లేపనములను వేగు వేరుగా విఫాగించి చల్ల-గాను "వేడిగాను చేసి ఇచ్చుచుండ వల 
3 

యును. ఈయపణబారయుల వలన చెవుడుపట్టినట్టి జ్వారములు కూడ యజంగిపో వును. అంగ 

ములయందు సుఖము కలుగును, బలము, కాంతియును హౌచ్చును, 

ఎ్రక్రు(గ్రి షట్క-_ట్వర తైలము. de 

నో సువర్చికానాగరకుష్టమూర్వా లా తాని శాలోహి తయపి కాధిః 
౧ 

కై లంజ్యరేవడ్ల డుణత క రసిద్ధమభ్యంబనాత్ కఠిన దాహనుక్సా్యాత్ , 
ఆజ్ 

దధ్నః ససారకస్యాతే శం కట్వుర. వివ, ట్రై 

ఘృతవల్తె తెలపాకేంప ళ్ ఫేసోధిక; పరః, 274 

సర్జక్షారము, శొంఠి, కోష్టు, చాగమట్ట, లక్క, పసపు, మంజిష్ట్రము, య 

ప్రీమధుకము వీటికల్క_మును గాని, క హేాయమును-గాని ఆరు కెట్లు మజ్జిగతో కాచి తైల 

మును రుద్దినయెడ ల జ్వరమునందలి 3 త్యము, డాహామును హారించిపోవ్రను, నేయి కలి 

స్సీన "పెరుగు మజ్జిగకు కట్వరమని ఈశా స్త్రజ్ఞాలపరి భాషగలదు. తెలమునందువలెనే చేయి 

యందుకూడ పక్యము( చేయవచ్చును. 'తెలయు అనం గా నూనెలో పక్యముచేసిన ఎక్కువ 

యుద్దీపక ముక్కు చేతిలో పకముచేసీన అయుద్దీపకము శాంతమును బొందును, 
స 

-ఆఅం అభ్యంగాదుల కంగారక తైలము, ర్రిజా- 

ఖో, మూర్వా లాతూ హారిద్రే, చే మంజిస్టా "నేం దృవారుణే, 

బృహతీ సైంధవం పపం రాన్నా మాంపీ నా 275 

అరనాలాఢకేనెవ తెల పస్హు విపాచయెత్, 
జొ హొ 

,తెలమంగార కం నావు సర్వజ్వరవి మోక్షణన్. 276 

అంగారక తె ,కలమును చెప్పుచున్నా (డు. చా మట్ట, లక్క, పసుపు, ్యూనిపస సఫు, 

మంజీష్ట, పాపర్య వాకుడు, సైెంధవంవణము, చంగల్వకోర్టు సన్నరాస, పీతి లీ షి. నో d 
పీచర వీటియుక్క..క ల్కమునందును ఒక అఆథకముగంజియందు పష్ట్రప్రమాణము నూకు. 

బోనీ వండి సేవి- పవలయును, దీనినే అంగారక తేల మని చె సప్పెదరు, ఈ తెలవ ఫో 

విధములగు జ్యరములను "ఇ ంగొట్టి మనుష్యునికి "మేలు చేయును, . 
శీ 



స 
> 

48 చకద త్రూ, జ్వరాధికార ము, 
YJ జావ 

శీ త్రజ్వరములకు లాక్షాదితెలము; యవాదితెలము; సర్జాది తైలము; 

అరి ౮ చందనాద్నితైలను; ఆగంతుజ్వర చికిత్స; అభివారజ్వరచికీక్స; 3 కామా (లా 

దిజనితజ్వరచికిళ్స; భూతజ్వర చికిత్స; జ్యరమ్హో క్షణ లతణములు, 

వో, లాత్రాహారిద్రా మంజూ కలై సెల విపాచయుత్, 

పడ్డుణే నారనా "లేన చాహాశీతజ్వరాపహం, 277, యవచూర్షార్థకుడపం 

మంజిస్టార్థపలేన తు ) ఎరేలప్కస్థం నతగుజే కాంజికే పసాధితంజయేత్, 

278. జ్యరంచాహం ay మంగానాం చ ప్రహర్ష నుత్ , సర్హకాం 

జిక సంసిద్ధం తే "తలం సీతాంబుమక్షితమ్. 279. జ్వరదాహఃపవాం లేహళత్స 

దో్యోవాతాస, దాహానుత్ , చందనాద్య మగుర్భా పద్యం లో తెలం చరకకీ 8 ర్తి 

తం. 280. తథా నారాయణం తైలం జీర్ణ జర హరం పరం, అభిఘా తో 

జ్వరో నస్యా 'త్పానాభ్యంగన సర్పివః, 281. త తానాం (వృణతానాం 

చ క్షత వ్ర ఇ చికిత్స యా, ళా వధీగంధవిషజౌ విషపీత ప్ర బాధనై 8. 282, 

జయే త్క_పాయై రృళిమాన్ సర్వగంధకృతె స్తథా అభిచారాభిశా 

పోట్ట జరా “పశానూదినా జయేత్. 288. డాన స్ట స్త్వయనాతిశ్లై | 

రుశ్చార్ గ హవీడజౌ, కో కోధ జే విత్తజాఈ్మా-మ్యా అర్జా సృద్యాక్య నేవ 

చ, 284, ఆక్యాసె నేష్టలాభేన వాయోాక వః కమనేస చృ హరళై శ్చ 

శమం యాంతి 'కామకోధభయజ్యరాః. 285, కామా తీ 9 ధజర్లరో 

నాశం కథా తఈా_-మసముద్భవః, యాతితాభ్యా ముబాభ్యాంచ భయ 

శోక సముద్భవ! 286. భూతవిద్యాసముద్దిస్టై స్ట రృంధా వెళ నతొడ నై, 

జయెద్భూ తొభివంగోల్థం వునస్నాం, తేల్చే మానసం, 287, వ్యాయా 

మం చ వవాయం చ స్నానం చం కృమణాని చ, జ్వరయుక్షో న సేవే 

త యావన్నో బలవాకా భవేత్. ఈ. "దెహాోూబఘుర్వ్య్య పగతక్షమ 

మూహశతాపః పాకోముటే క రణసౌష్టన మవ్యథత్వం, న్వేదః తువ$ వ్ర 

ఆ్మువ్లిర్ధామిమనో న్నలిప్ఫా కండ నూశ్చ మూరి ర విగరేబ్యరలక్షుణాని. 289. 

- అర? అక్క, పసపు, మం జీప్ట వీట్రితో దేయరపుడిన కల్క_ములతో తైలమును 

జొ 'లయును, చకుగా కాయగుచున్న సమయమునందు ఆరు రెట్లు గంజిని 



అంధ్ర తాత్చర్యసహితము. 49 

అందులో చేర్నవలయును. ఈతైలము దాహమును, -చలిజ్వరమును పోగొట్టును 

ఇయ్యదియే లాక్షూదితెలము. యవలచూర్ల ము ఆర్గకుడపమును, ముంజిష్ట అరపల ఘను 

నూనె ఒక ప్రస్థమున్కు గంజి నూరు కెట్లుకు శే ఈరీతిగా సిద్ధము చేయబడిన, 
తెల“ అతెస్థంతము వేగము కలిగిన జ్వరమును, విదాపహామును అణచి వె చును, 

అవయవము అదరుటనుకూడ మాన్నును. సర్జరసమునందును, గ౦జియందును కలు వంబడి 

సిద్ధము చేయంబడిన “తెలమును చల్లనినీటి తో చేర్చి చిలికి పూతప్రూసీనట్ల్టయిన జరము, 

విదాహాము, వాతర క్ష పృకోపను వలన గలిగిన చాహాము వీనిని పోంగొట్టునూ, 

చందనాదితెలమును, ఆగుర్వాదితెలమును చరకుడు శెప్పినరీతిగా-- నారా 

యణతేలమును ఈ మూడు తేలములును పురాణజ్యరమయులను పహారించును, చేతిని 

పీల్బుట'వేతను, త్రౌగుటవలగను, రుద్దికొ నుట వలనను, అభీఘాతజ్వరము దూరముగా 

తొోలంగిపోనును. గాయము తగిలినవారలకుగాని, (వృకాయులు క లుగటవలన-గాని, 

జ్వరమువచ్చినయెడల గాయములకును వ్రణమునకును చికిత్స చేయట చేత జ్వరము 

తొలంగిపోవంగలదు, 

కౌషధుల వాసనవలనం౫'*ని విషమువలన గాని కలిగిన జరములను' విషభ క్ష 

ఇను నళించు ట కిచ్చెడు కపషూాయమువేతగాని మజీయు నన్ని విధములగు గంధములతోం 

గలినీన కపషాయములచేత గాని వై ద్యుం డగువాండు తొలంగునట్లు చేయవలయును, 

అఫిచారము, అన. గా చిల్ల 0గి (దీనిని ప్రయోగ మని వాతపాడి యని వాడుచుందురు. .) 

శాపమిచ్చుటవలనం బుక్హైడు జ్వరములను . హోమము మున్నగు వానివలనం జయింప 

దగును. 

ఉ త్పాతములచేతను గృవాపీడల చేతను పుట్టినజ్ఞ్యర ములను, దానము, పుణ్యా 
పూవాచనము, అతిథిప్రూజ్య బ్రాహ్హణసంతర్పణము "వందలగువానివలన పొంగొట్టుకొన 

వచ్చును, కో పాద్ధిక్యమువలన( బుట్టుచుం డెడ్ జ్వరములక్రు వీ త్త్సజ్వనములను పోగొట్టు 

శ్రీ యలనే చేయవలయును, 

కామ్యములు, వాంశితలాభమ, ప్రయోజనసిన్థి ఊరడింపుమాటలు, వాయు 
వునుతగ్జించుట, సంతోషము, దీనిచేత 'కామల్రోధభయజనితములగు జ్వరములు 

నశించును. కావమమువలన వు క్రుడిజ్వరమును, రో భమువలన క లి7డి జ్యరములును 

ఈ శెండువిభములంగాక భయదుఃఖాదులవలన చ్రట్తిన జ్యరములు హర్ష ఇ కియల చేత 
శాంలినొందగలుగును. a రా 

మంత త్ర ౌత్రును (అనంగా భూత వె వెద్యము)లా 6. జెప్పంబడియున్న, చు 
బంధములు, ఉచ్చాటనలు, ఆవేశనములు, తొడననులు, మారణములం మున్నగు. క | 



50 చకద తూ జ్వరాథి కారము, 
| న్ 0 

తలను వేసినయెడల భూతభయమువలన వచ్చిన జ్వరములు. నశించిపోంగలవు. బే 
య 

మనస్సును సమాధానము చేసికొని మానసజ్యరయులను పోంగొట్టుకొనవలయును, 

దండెములనుతీయట, కసరత్తు చేయట, ఇంకను శరీరమున కలతనిచ్చు వ్యాయా 

మము చేదాని-నె నను చేయుట, స్రీ సాంగత్యకు, స్నానముచేయట, దిద్తుతిరు సట 

ఈమొదలగువానిని జ్వరపడి లేచినవాండు మణుల తనకు యథా ప్రకారముగా బలము 

వచ్చునంతవటకును విధిగా మానవలయాను, 

శరీరము చులకనగానుండుట, “ గ్రాని(అనంగా వాడిపోవుట) మోహము బిడ్లు 

వెచ్చంబడుట అనునిని లేక యందు, ముఖుమున రోగ -చిహ్న ములు లేక వక్యము గా 

నుండుట, ఇంద్రియములు స్వాధీనముళై యుండుట, బాధ లేక యుండుట, చెమటయూ 

రుభుండుట, థ్్ములు వచ్చుచుండుట, పూర్వపురీతి గా మనస్పుండుట, అన్న ముతిను 

టకు కోర్కి గలిగియుండుటు, ళలపెని దురద యొక్తుట ఈమొదలగునవి యన్ని 

యును. జ్వరము బొ త్తిగా నశించిపోయినవాని క్రండెడి లక్షణములుగూ. నెటుంగ 

వల యమ, 
బాయల 
వారమంతా 

ఇ ట్లని చక్రదల్తేస ౦ంహితయందు జర్టరాధి కారము ముగిసిన 

భ్ య్య 
ఏ4. 



౨ జ్వరాతీసారాధికారము. 

నా జ్వరాతిసార పే సపయాది క్ర ము స్పా లంఘీ తే పాత$, 

జ్వరాతిసారీ పేయాం వో వ బే త్చామ్లూ శృతాం నరః 1 

పృశ్నిపర్తీ బలాబిల్యనాగరోత్సలధభాన్య కె ః క్రి 

పాఠేంద ద్రయవభూనింబము సపర్పటకామృ తాః, 2 

జయం'త్యామమలీసారం సజ్యరం సమహోొ షణాః, 

జ్వరాతిసారమునందు అంఘునము చెసీయున్న రోగులకు పానకము మున్న 

గునవి కృదుముగా హీఠకరము లగుచున్న వి. జ్వరాతిసారము గల మనుష్యుడు 

దానివ్వపండ్లర'సములీసీ మి మి, కృితయుచేసి కోలపొన్న, నుత్తువఫులగ ము, మారేడు వేటు, 

కొంకి, నల్లకలంప, ధనియములు వీటితో పక్వముచేయంబడిన పొనకమును. 'త్రౌగవల 

యును, అగరుకొంకి, కొడిసెపాలవితులు, నేలవేము తుంగము స్తల, పర్పాటుక ము 

తిప్పతీగ, శొంఠి వీనిని క హాయముగా గానీ పుచ్చుకొనినయెడ ల జ్వరనహిత ములగు 

అమాతిసారములను పోంగొట్టును. 

అధి అలిసొరములకు నాగరాదిక్వాథము. 0ఆా- 

క్లో, నాగరాతివిపా ముస్త భూనింబామృత వత్స నై 8, 8 
సర్వజ్వర హరః క్యాధః సర్వాతీసార నాశ నః, 

హ్రీ బేరాతివిపా ముసా విల్వథాన్యకనాగ రె. 4 

పజ ల్పిచ్భావిబంధవ్నుం శరాలదో పామపాచనమ్, 

సర కం హన్హ్యతీసారం సజ్వరం వాఖథ విజ్వరమ్. 65 

శొంఠి, అతివస, తుంగము స్తలం, నేలవేము, తిప్పతీగ కొడిసెపొలవిత్తులం వీ 

టితో సిద్ధము ౩ $యంబడిన కషాయము అన్నివిధ ములగు జ్వర ములను, అతిసారములను 

పోయగొట్టును. కురువేరు అతివస తుంగముస్తెలు మారేడువేరు ధనియములు శొంఠి వీనిని 

కహాయము'చేసి పుచ్చుకొనినయెడల పిచ్చబంధములను (ఆనగానొకరితికూలలను అణంచ్ని 

వేయును. మటీయను శకూలదోపషమును అమమును పొణగొట్టి ఇ వక్యముచేయును. ఇ ధాత 

' ర-కాతిసారమును, జ్వరాతిసారమును, అతిసారమునుకూడ నాశనము నొందింపంగ' 



ద్ర్ఖ చకద తరి, జ్యరాతీసారాధి కారము, 
నం, 0 

న్లో, గుకూచ్యతివిపాధాన్య శుంధీ కీ విల్వాబనాలనై 2 

పాఠళాభూనింబ కుటజ చందనోలీర వద్న్శకె!, గ 

కపూయ శ్నీతలః శే చూ జ్యరాతీసారశాంత యే, 

హ్ఫృల్లాసా రోచక చృక్టి విపాసాదాపానాశ నః, ॥ 

తిప్పతీగ అతివస, ధనియములు శొంఠి, మానేడువేజు, తుంగము స్తు, విష 

బొద్దె, ేలవేము, కొడిసెపాలవి త్తనములు, క కచందనమ్ము వట్టి వేరు, పద్య కము వీటిని 

కపాయెమును 'చేనీ చల్లగా శ్రాగవలయును. ఇయ్యది జ్వ రాతిసారముల నుపశాంతిని 

బోందించును. ముణియను ఉమ్మి వేయ చుండుట, అవో-చకము, వర్జి,అతిదాహము, గొం 

శుకఎండిపోవుట ముదలగువానినికాడ నశింపం జేయును, 

ధ్ర టళీ రాదిక్వాథము. ర్రిజ్క-- 

ల్లో ఉళీరం బా ఇాలకం ము స్తం థాన్యక౦ విశ్వభేవజం, 

సమంగా ఛాతకీ లోథ్ర, © బలం దిపషనపాచనం. 8 

వాన్య్యరోచక విచ్బామం ఏిబంధం సాతివేదనం, 

స సశోణిత మతీసారం సజ్యరం వాఇఒథ విజ్వరం, ర్ట 

ఊశీ రాదిక షాయమును చెప్పుచున్నాండు.---పట్టి వెళ్ళు నీలకులు తుంగము స్తలు 

ధనియములు శొంఠి ము త్రవప్రులగను ఆకెప్రూవు లొద్దుగ "మూ లేడు వేటు వీటితో సీ ద్ద 
చేయబడిన కపాయము ఆకలిని దీపింపం జేయును, ఆహారమును జీర్ణి ౦వంజేయును. అరో 

చకము పీచ్చము ఆఅనుము మలబద్ధకము పోటు 'నెత్తురువ పడునట్టీ జ్వరము గలిగినట్టియు 

ఒకప్పుడు జ్వరరహిత మైనదియ నగు నతిసారమును పోలొట్టును. 
తు 

'పంచమూలక సాయము; క భింగాదిక్వాథము; వత్స కా దియోగము; 

-అ౮ / నాగరాదిక్వాథమ్యు ముస్తకాదిక్వాథము, | లతా 

వో, పంచమూలీ బలా బిల్వగుడూచీము_స్తనాగ-౭ 9 ర్క పాఠా భూ 
నింబ హీ జేర కుటజత్వకృ్నలె శ్రుతం. 10, హంతి సర్వానతీసారాన్ 
జ్వరదోప రం వమిం తథా, సళూలోపద్ర వం ఛాసం కొసం హన్యా త్తు 

దారుణం. 11. కలింగాతివిపూ ళంకీ కరా తాంబుయవాసకం, బ్వరాతీసా 
ాజ్యాఆాపం నాశ యె దవిక ల్బతః, 12, వల్ఫేకం కట్బలం దారు రోహిణీ 

టో స్స్ప లీ శ ౧దంష్లూి పిషలీఛాన్నుం పిల పాఠా య, నికా, 18 

న. వ్రదంప్టా) .పిప్పలధాన్యం బీల్యం వా 



5 వ సం అది 9 } ఆంధ తాత్సర్య సహితము. ర్ి 

దావ స్వేత. స్ధ్యోగ" శ్లీకాగ్టోనాభిభాపి.తౌ, జ్వ రాతీసారళవమునా 

విశేపాద్రావాశాతనా., 14, నాగరాన్ఫుత భూనింజబ బీల్వవాలకవత్ప కె; 
సముస్తాతివిపోశీ రై & జ్వరాతీసారహృజ్జలం. 15. ము స్తక బిల్యాతివి పా పా 
థా భూనింబవత్స కే 8 కాషథ క, మక్ రందగర్భయుక్సొ DE జై 

యెద్ద రా, 16.మునజఆ పాఠాతటివిషూ పథ్యోత్సలథాన్యరో కూలీ ay Ei 

నేంద్ర య్శవె! కత మంభః సాతీసారం జరం జయతి. 17, 

పంచమూల్యా్యా దిక్ సాయమును చెప్పుచున్నాండు, = పంచమాలములు, ము త్రువప్రు 

లగము మాశేడుచెక్క_ తిప్పతీగ శొంఠి విషబొద్ది సల వేము క్రరువేరు కొడి సెవ ట్ర కొడి 
"సెపాలవిత్తులు వీటి తో సిద్ధము చేయం బడిన కషాయము అన్నివిధను లగు ఒర్షరదోషము 
లను పోంగొట్టును. ముటీయును చలిది కూల ఊప దృదనహీత మగుళా్శానము భయంకర 

మగు దగ్గు ముదలగువానినిగాడ నాశము నొందించంగ అదు. 

కొడి సె పొలవిత్తులు అతివస శొంఠి చాయువిడింగములు వట్టి వేళ్ళు దూలగొండి 
వీటిని క పాయ ముగా en ఇచ్చనట్టులయిన జ్వ రాతిసొరము అను చుట నళింపం జే 
యమ, కొడిసెపండు చేవబా" "రుచెక్క_ కటుకరోఫహీత్రి ఏనుగుపీప్పళ్లు పెద్దపళ్లైరు ధని 
యములు మాకెడువేరు విష బొద్ది ఓమము ఇట్టని సగముసన్నము శోకములః చెప్పంబ 
డిన ఈ ఇండుని సద్దయోగముబు u కొడెసెపండు మొదలుకొని 4 వీనునవిప్ప లివజకును. లా 
ద్దపల్లేరు మొదలగు ఒనుమువటికును ] జ్యరాతిసారములను నాశనము చేయును. ఎకువ 
౫ా నగుదున్న ద'హమును కూడ ముఖ్యముగా నశింపం జేయును, 

శొంఠి తిప్పతీగ నీల వేయు ముల్లంగి కొడిసెపాలు తుంగము _స్పలు అతివస వట్టి వే 
ళ్థ్తు పిట్రితో సీ సిద్ధయుశయంబడిన కపాయము జ్వరాతిసారములను వోంొట్టును, తుంగము 
_స్తలు మా రేడు వేటు అత్రివన విషబొస్ద "నేలవేము కొడిస విత్తులు వీటితో సద్ధమువేయం 
బడిన కషాయము అతిసారముల నణచును. తుంగము స్తలం వట్టివేస్ట నిషబోద్ద అతివస 
కరక కొయలు నల్లకలువ ధనియములు కటుకరోహీొ ణీ ధా, థి కాడా సిపొలవి తవముల్వ 
వీటితో సి సిద్దము చేయం బడిన క షపైూయమును ఇచ్చినచో జ్య రాతిసారనులను జయించును. 

అం క శిం7ాడిఘుటీకలు; ఉత్ప్సలాదియోగము, 0a 
శ్ se స్థ కళింగ బిల్వ జంబ్యామ్లు కపిల్థం సర సాంజనం, ల*కాూహా రిదె 

హృ బేరం కట్సలం ఫుకనాసికాం, 18. లోధ్రం మొూచరనం శేంలఖుం ధాన 
కీఫటకుంగకం, విస్టా తండులతోయీన నట కా నక్ష, స్మి తాన్, 



ర్4 చ కద త్త, జ్యరాతీసారాధికారము, 

భాయాథుస్యూ_౯ పిబే చ్చీఘ్రం జ్యరాతీసారశాంతయే ర కవ ప్ర సొదనాః 

శ్పలతే భూలాతీసారనాళ రాష 20. ఉత్పలం దాడినుత్వక్స పేద శేసర 

మేవ చ, వీబే త్తండులతో యేన జగరాతీసారనాళనం, 21, 

కొడి సెపాలవిత్తులు మాశేడువే వేటు నసేరేశుపలుకులు మామిడిపలుకులు “వెిలగవం 

డు ఇంగిలీకము లక్క ప సపు వ్రూనిపసపు కురు వేరు "నేలగుమ్ముడు దండిగ చెక్క లాద్దున 

ద్రాతురసము పౌలు ఆశెపువ్వులు మటిచే ళ్లు. వీటిని వియ్యపుకడుగుతో నూరి ఒక్కాఅ 
ed) 

క్షమం వేసి ప్రమాణము గల మాత్ర లనుచేసి నీడయ-దు యుండించి జ్వ రాతిసారరో 

గుల కిచ్చిన యెడల “నెమ్మది కలుగును, 

ఈమాతృలు ద క్షము శుభ్రము చేయును. నొప్పిగల అతిసార యులకు హాడ పా 

గొట్టును. కమలములు దానిమ్మ బెరడు కమల కింజల్బ_ములు వీటిని బియ్యపుకడు 

గతో కూడ కలిపి నూరి కలిపిత్రాగవలయును, ఇయ్యది జ్వ రాతిసారములను ఘొదలం 

ట నశింబుంచేయ : గలుగును, 

వ్యోహదిమార్షమ్యు; దశమూలీక పాయము; విడం గాది క్వ్యాథము; / 

0) కిరాత దిక్యాథము, (లా 

శ్లో. వ్యోమం వత్సక బీజం చ నింబభూనింబ మౌార్క_వం, చిత్ర 

కం కోహిణీం పాఠాం దారీ మతివిపూం సమౌాం, 22, శ్లశ్ల-చూరీ కక్ 

తాన్ సర్వాన్ తత్తుల్యాం వత్సకత్వచం,. సర్వ మేకత్ర, 'సంయజ్య 

వ్రపి బి త్తీండులాంబునా. 23, సక్షద్రం సొ వహ చేతక్ పొచనం 

గాహీ భీవజం, తృష్థారుచి పశ మనం జ్యరాతీసార నాశ నం, 24, "కా 

మలాన్ గ్రహణిదోషాన్ గుల్మం ప్రీహాన మేవ చ, వమేహం పాండు 

రోగం చ శ్ర(యభథుం చ వినాశయేత్ 4 25, దశ మూలీక పూయేన విశ్వ 

మ తసమం వీబేత్, జ్య చేతినా౬తిసారే చ సకో భే గృహాణి గదే, 26, 

విడం గాతివిపాము స్త సం దారుపాఠాక లింగకం, మరిచేన 1 సమాయు కంకో 

'థాతీసారనాశనం. 27. కిర తా భామృ తావిశ్వ చందనోదీచ్యవత్సనై 5, 

_ శోధాతిసారళమనం విషెపాజ్ఞ సరనాళనం. 28, కిరాతాబ్లా మృతోదీచ్య 

ముస్తచందనధాన్న కై, శోథాతిసారకృద్దాహా శమనో జ్వరనాశ నః.20.. 
వా . వ్యూపాదిచూర్ణ్యమును చెప్పుచున్నా(డు. శొంఠి, మిరియములు , పివ్చళ్టు, వేప 

న్న జ్జ క. ఆక కొడి సెపాలవిత్తులు, సేల-వేము, జిల్లేడు వేణు, చ త్ర (త్రామూలము; కటుకరోహిణి, 
“om 

( 



ఆంధ ధ్రతాత్సర్యన సహితము, ర్ర్ 

అగరుకొంఠి, దేవదారు, అతివస వీనినన్నిటిని సమానఫాగములు గా తీసికొనవలయు 

ను, వీదప వీనిని బాగా చూర్ణ ము'ేసి కొడిసెవట్టయొక్కం చూర్తమును హడ నిందుగలివ్ 

కలికడుగునీళ్ల లా వేసికొని త్రాగినయెడల గాని తేశెలోకలివికెని నాకినయెడల గాని, 

తలనొప్పులను పోయొట్లును, అన్నమును పచనముజేయను, దస్పిని అరుచిని పోంగొట్టును. 

జ్వరాతిసారములను గాడ నళింప6 జేయును. 

దశమూఅముల కషాయ ఘుతో కలి” ఒక పలమెక్టు వోొొంఠి రనమును త్రాగవల 

యును. ఇట్లుచేసిన జ్వరయువచ్చినప్వుడుకు, అతిసారము గలిగినప్పు కును, శోఫయందు 

ను, గ్ర హణిదోవములయందును బాధను పో, గొట్టి గుఖుముశకు ఈయంగలదు, వాయువని 

డంగరు, అత్రివస్క తుంగము స్ప్వలు, దేవగాయ, అగదశొంకి, కొడిసిపాలవితులు వీటితో 

చేపిన క పాయను దాగిన "అతిసారనుఖు గాడ వళించిపోవును, 

"నేలవేము, తుంగము 'స్టలు, తిప్పతీగ శొంఠి, ర క్షచందనమ్ము సరువేత, కొడి"సి 

విత్తులు, చందనము వీటికసా యము కోఫలుగల అతిసారములగూడ నణంచును. మటీ 

యును ముఖ్యము గా జ్యరములను వోలయొట్టును, వాయువిడంగములు, తుంగము సు, 

తివ్చతీగె, కురుజేరు, భదృమ్నుస్టలు, ర క్రనందనము, ధనియములు వీటితో. జేయంబ 

డిన క పాయము కోసల తోాడిన యశిసారములను, దప్పీ,గొం తెండిపోవుట, జ్వరము 

మున్నగువానినిగూడ పోంగొట్టును. 

ఇట్లు చక్రద త్తసంహితయ ౨దు జ్ఞ రాతీసార ప్ర కరణము నుగిసె శ, 

ల. 
సడ. 



3. అతినసారాధికారము,. 

రీ a= 

నో అనుపక్వ కృమం పీత్యానాతిసారే, క్రియాయతీః, అతస్స 
ర్యాతిసా లేము శ్రే "జేయం. పహ్వామలక్షణం, 1. జ్జ త్యామాగుకు క్వాక్యిట 

పక్యాతూత్ర వశే జర, విసాతి ద్రవసంఘాత లై 5 త్యనైవ వ్ర వదూపనా 

త్ .2 .శకృద్దురంధిసాటోప విష్టంభా_క్ట -క్టివ్రనే నేకినః, విపరీతం సరావోంతు కఫా 

త్పక్వంచ మడ్జతి. $. ఆమే వలంఘనం శే శస్త్రమాజా పాచన మేవచ కా 

రం చానోనస్యాంతే ప్ర పృద్ర, వం లఘుభోజనం, 4, లంఘన మేకం ముక్తా ( 

నఛాన్య దసీహా భేవబు "ఫేలినః, సముదీర్లం దోవచయం శమయతి 

తత్చాచయ త్వవి చ.5. హీ ప్ర చేరళ్ళంగ బేరాఖ్యం ము స్త్పపర్పట శే వెన వాము 

సోద్ చ్యళ్చృతం తోయం శేయం వావీ వీపాసవే, 6. భుశేన్న కాలేకుక్రా 

ముం బఘూన్యన్నాని భోజ యేత్ , పే వధసిద్ధా వేయా లాజానాం స న్ 

వితిసారహీతా క్క వతు వస్తుతమండః సయ Es మసూరయూవశ్చ. 7. 

గుర వీండీ ఖరాత్యర్థం లఘ సవ విసర్యయాత్ , సకూనా మాళు 

జీర్యేత మృదుత్యా “దవ లేహికా, 8. 

పకములగు నానమురోగనులకు లక్షణములను చెప్పుచున్నా (డు, = అత్రిసార్రవో 

నము కలిగినప్పుడు, ఆమమును పక్యముచేయవపలసీ నరీతి ల "తెలినికొనక యే వె ద్యుండును 

చికిత్సను చేయకూడదు కావున సమ _స్త్రములగు అతిసారముల విషయములలోను ఆమ 

మును పక్ష్టుముచేయ లక్షణమును తెలిసికొనవలయును. గురుత్వ విషయములో పక్వ 

ముగాని మలము నీటిలో మునింగిపోవును, పకమైనమలము నీటిని తేలు నని తెలిసి 

కొనవలయును. శి 

మిగుల పలచనగా లేక్షండుట, శెత్యముచే దూష్టింపంబడుట, కడుపులో గుడ 

గుడమని ధ్వని పుట్టుట, ఇట్టిలక్ష ణములు గల మలము వాల దుర్హంథముగా నుండును, 

డీనికంకు భిన్న మైనది అమరపాత మనంబడును. కఫాతిశేకముచేత వెడలు బులము 

నీటిలో మునుగును. ఆమమువే వచ్చిన అతిసారములయంధు మొదట లంభునము 
చేయవఃయను. అటుతరువాత పానము వేయించవలయును, అటుతరువాత లంఘున 

ము చేసినవారలకు లఘువగు ఆహారము నిచ్చుచుండవలయును, 



| సష్ం Je ] ఆంధ్ర తాత్పర్యసపి తము గ్ర్ 

బలముగల యతిసారరోగికి లంఘున మొక్క. టిదక్క. యితర మొషధ మే లేదు, 

'ఆలంభు నకు, పెటీంగినదోషరుల గుంపును నశింపంజేయంగలదు. ఆహారమును పక్వము 

గూడ చేయగలదు, కురు వేరు, శొంఠి వీటిరసము, తుంగము స్పలు, వర్పాటకము వీటి 

కషాయముగాని లేకున్న తుంగము స్పలు, కురు వేరు వీటితో శా"చినసీటిని గాని యిచ్చిన 

యెడల దాహాము తగ్గిపోవును. 

భోజవనమయములయం దు ఆకలిగొన్న వానికి అఘువగ ఆహారమును ఇవ్యవల 

యును. జొ పధులచేత సిద్ధము చేయ (బడిన పానక్ మును గాని, ధనియనులం పేలపిండిని 

గాని ఇచ్చినయెడల అతిసారవ్యాధి నిమృళించి మాత్ర మగును, 

వడయగట్రిన మజ్జిగ గాని, పానకముగాని, మసూర ధాన్య ములగ ౦ జిగ్గాన్సి రత్త 

కము అగును. 'భౌరముగాను, తీళ్ట ముగాను ఉఊండవ "తె గట్రిగాను ఉండునట్లు చేయ; 

బడిన లాజసత్తు లేహ్యాయ అను పదార్హము శీఘృముగా జీర్ణింపం జేయును, 
యి థి షం దా 

[బృహచ్భాలిపర్ష చూర్ణము; లఘుశాలిపర్లీ క్వాథము; అతిసారాపథ్య యులు; 

ధాన్య పంచకము; పంచమూల్యా దిక్యాథ ములు; ధాన్య కాధియోగముఠలం; 

చికిళ్ళానర్హతలు; సృంభ నా ద్య్ధషధనిమేధ ములు; పొాదనౌషధ 

నిషేధములు; నుఖవిచేచన శ్రీయ మొదలగునవి. ] 

వో, శాలిపర్టీ పృశ్నిపర్తీ బృహాతీ కంట కాగికా.9, బలాళ్వదంస్టా) 
బిల్వాని పాఠానాగర ధాన్యకం, ఏత దాహారసంయోగే హితం సర్యా 
తిసారిణాంం 10. శాలిపర్తీబలాబిలై &ః పృశ్ని పర్థ్యా చ నాధిత్య్మా దాడి 

మాన్లూహీతాః చేయాః విత్తశ్రేష్తాతిసారిణాం.11.వాతవీత్తే పంచమూ 
ల్యా కఫే నా పంచకోలకె కి, యవాగూ ముపభుంజూనో నను వ్యంజన 

మాచలశేత్ .12. శాకమాంసఫలై ర్యుక్తా య వాగ్య్వో2న్లూశ్చదుక్ద రాః, 
ధాన్యపంచక సంసిద్ధో థానవిశ్వకృతా౭థవా. 18. ఆహార భివజో 
యోజ్యోవాతన్హేష్థాతిసారిణాం, వాతవిల్తే పంచమూల్యా కఫే వా పం 
చకోలకై 8, 14 థాన్వోదీ చ్వళ్ళతం తోయం తృస్టాదాహోతిసారను 

త్, ఆఛ్యామేవ సపాఠాభ్యాం సిద్దం మాహార మాచశేత్ . 15, దోషా 
స్పన్ని చితాం యస్య ఏద గ్య్థాహార మూర్చ తాః, అతిసారాయ కల్పంతే 

భూయ సా౯ సంప్రవ ర్త యేత్ . 16. నతు సంగ్రహణం దద్యా 
త్చూర్వ వమామాతిసారిశ్తి దోషా హ్యోగా వధ్యమానా జనయం 
త్యామయా నృహూన్. 17, శ ధపాండ్యమయ స్ర్హ కుష్టగుల్లోదరజ్వ 
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గ్రరి ౨ చక్రదత్త-కి, అతిసారాధికారము. 

రాన్ దండకాలసకాధానాళ౯ా గృహాణ్యర్మోగదాం స్తథా. 18 క్షీణ 
ధాతు బలా _ర్థస్య బహుదోపోఒతినిస్ప కః, ఆ మోవ్ _సంభసీయ 

సొ Nl పాచనా న్మగణం భవేత్ . 19. స్రోకం సోకం విబంధంవా సళ్లూ 

లం యో౭_తిసార్య కే Tp అభయావిప్పలీక లై గాలీ సుఖోష్టై స్తం విశే 

చయేత్ , 20, = 

ముయ్యాకువ "న్న కోలపొన్న , పెద్రములక , చిన్నములక,ము త్తవపులగ ము ఏనుగ 

పల్లేర,మాశేడు పిందెలు, అగదుకొ. 8, శొంఠి,ధనియములు వీటిని భోజనము చేయ కప్పుడు 

కూ డాకలివీ తినినయెడల నతిసారకోగముక అవారికి గుణమెచ్చును, దీనినే బృహాచ్చాకి 

ప ర్ల్యాదిచూర్హ మని వైద్యులు చెప్పుచుందురు. ముయ్యాకుపొన్న్క, ము త్తవపులనము, 

మా రేడుపించెబు, కోలపొన్న వీటితో సిద్దము చేయంబడిన దానిమ్మ పండ్ల మొగ్కయును 

రసముతో కలిపినపొనకము పి త్రక స్థ మలవలన నలిగిన అతిసారరోగములను పోంొట్టి 

సుఖమును గలిగించును. ఇదియుకు శాలిపర్హ్యాదియే యగును. కొందబు దీనిని లఘ 

శాలిపర్జీ క్వ్వాధ మందురు. 

గం జిని త్రాగుచుం డెడివాండు వ్యం జనము మొద లగు వాని ని తినగూడదు ఎందు 

వలన ననంగా కూరలబుగాని మాంసముగాని పండ్లు మొద లగున ఎ గాని కూడా భ్రత్షీం 

చుచు తీసీకొనినగంజి జీర్ష కము కాజాలదు. వాతక ఫములచే నతిసారరోగము కలవానికీ 

ఛాన్యపంచక మును కలిపి సిద్దము చేయంబడిన యన్నమునుగాన్ని లేక శొంఠిపొడికలి 
టి 

వ్స యన్న నును గాని పథ్యము గా నొనంగవలయువు. 

వాడి పి త్తమలేకం గ లిగవ వతిసారరోగ ములను లఘుపం-చమూల ములతో సిద్దము 

చేయబడిన కపహాయముగాని, కఫము'వేత (గలిగిన నతిసారగో ౫ మునందు వం చకోలీకు 

లతో చేయబడిన కసాయమనుగాని లేక పోయినయెడల ధనియములు ఉదీ చ్య నాగర 

ములతో కాచంబడినక షాయముూగాని ఇచ్చినచో దప్పి, గొంకుకఎండిపోవుట, అతిసా 

'రము మున్నగువానిని మొదలంట నశింపజేసి సౌఖ్యము నిచ్చును, 

ధనియములు, కురు వేరు అగరుశొం8 వీని చర్ల ము చేత మళ ముచేసీన యన్న 

మును పెట్టుదుండపలయును. దీనినిఅసవ్యాత, అహారమునందిచ్చ లేకుండుట, మూర్శిల్లుట 

మొద లగుదోపయులు గలవానికిని, దోషములు వృద్ధినొం డినవానికిని ఈయవలయు క. 

ఆమము చేతకలిగిన నలిసారముగల రోగులకు మొదట, పట్టుపట్టునట్టివియను, వంచికే 

యునట్టి యను యగ ₹ెపషదధములను [అనం౫ా సం గన వః జొషధములను] ఈయ 

రాదు, ప్రారంభములో అజ్ఞానము చేత సెంచినచో పిదప న నేకరోగములు పుట్టును, 



స ( వాం ల 
ఆంధ్ర తాత్పర్య సప తము, 59 

| mre ష్ వ్ జ శోఫ పాండుగోగము బిళ్ల లుబిళ్ల గావచ్చు తిల్టియను రోగము. (దీనినే పహ 

మందురు). కుష్టు, గుల్తరొగమ్ము ఉదరవోగము, జ్వరము “వెంందలగు వానిని కొయ్యలా 

సన నీలిగికొనిపోవుట, న 'హవలేకపోన్రట, నణాకుట, రక్ష గృ వాణి, అర్యోగోగము అను 

కూడ నాదోషము పుటించును. ధాతుక్షీణము గలవానికేని బలముచేత క్రీడింపబడిన 
ట్ 

వానికీని, మిక్కిలిగా ర క్తస్రావము గలవానికిని, మిగుల చోప.ము లుండినయె కల అవు 

మునుగాడ 'సంభనము చేయవలయును. మటియను పాచనమువేత నోకొ_క్క_య 
వచి 

. 

ప్పుడు చనిపోవుటకూడ సాధారణము గా సంభవించుచుండును. 

మిగుల కొద్దికొద్ది గాను, లేక బద్దకము గాగ్కు కడుపునొప్పి, తీపు గలుగునట్లు 

గాను (సృవించుచున్నయెడల సిట్టి యతిసారరో గమునకు కరక కాయలు, పిప్పళ్లును, 

గోరువెచ్చగా కల్క_యుగా జేసీ విగో చన మగునట్టులు కాాషభయు నీయవలయును, 

[ ధాన్యపంచక మః; తి కటు కాదిచూర్త ము; పీప్పల్యాదిచూర్లము? హంరద్రాదియో 

గములు; ఖి-డయూూ సూదులు; నాగ రాది క్యాథములం; పా ఠాదిచూర్జ ము; 

ముస్తాదిశ్షీ రము; పంచమూల్యాదిచూర్ల ము. 
శాం లం 

న్లో. ఛాన్యకం నాగరం ముస్తం వాలకం బిల్వ మేవ చ ఆమశళూ 

_లవిబంధఫ్నం పాచనం వహ్నిదీపనం. 21. ఇదం ధాన్య చతువ్కంం 
స్వాత్ విత్తే ఈుంకీం వినా వున, వీప్పలీం నాగరం ధాన్యం భూతికం 
_చాభయాం వణాం, 22, ప్ర బేరభ దృముస్తాని బిల్వం నాగరథాన్యకం, 

పృశ్ని పర్ణ్యళ్వదంస్టా? చ సమముగా కంటశకారికా. 28. తిస$ పము 
ఇ స లో 

ధ్యా ఏపహిశాః శోశకాగ రతిసారిణాం కఫవితె చ వారే చక 
న్ ౧ థి ౨ ప 

' మాదితాః వశ్ర్రితా ర్తి. 24 సంజ్ఞా వ్రమథ్యా జ్ఞాతవ్యా య్యా 

_పాచన దీపనే, తూ వణాతివిషో హీంగుబలా సౌవర్చ లాభయాః, 
25, వీతో్టపే నాంభసా హాన్యాత్ ఆమాతీసార ముద్దతం, అగవా 
" జో ౬ 2 (sa ' కద శ్ జా re ॥ rE | వీప్పలీ మూల విప్పలీ ద్వయ చి త్ర కాన్, 26. సౌొవర్చ లవచా వ్యో 

'ష హీంగు వతివిపూధథయాక, విబే న్ఫైష్యాతిసారా ర వఛూరి తా 
ఇ VV గాయ ధా స్ ' శోవ్షవారిణా, 27. హరిద్రాదిం వవాదిం వా పీజే దామేషు బుద్ది 

' మాన్స్ ఫఖండయూవ యవాగూషు విప్ప ల్యాదిం ప్ర 'యోజయీత్ . 

| 28. త కపిత్థ ా ంెగరీ మరీణబా డాజిచిత్సకేః, సుపక్వః ఖండయూ 

" కోయ మయం కాంబారికో పరః 29, దధ్య స్టో లవణస్నేహ తిల 



60 చకృదత్త-9. అతిసా రాధికారము. 

మాంస సమన్వితః, నాగరాతివిపూముపె క అధవా ధాన్య నాగర & 80, 

తృస్థాతీ సారళూలభ్నుమ్ పాచనం దీపనం లఘు, పాఠావత్పక బీజాని 

హరీతక్యో మహాపధం, 81. ఏత దామసముశక్రాన మతీసారం సవే 

దనం, కఫాత్మకం సవీత్తంచ వర్చొబధ్నాతి చ ధ్రువం, 82, పయస్యు 
త్కా్వాథ్య ముస్తాం వా వింశతిం భ దకాహ్యయాః, త్షీరావళిష్టం తత్పీ 
త్ర హన్యా చామం సవేదనం, 88. పక్య్వోఒసకృదతిసారో గ్రహణే 

మార్ష)నా ద్యద్యా ప్రవర్తతే తదా కార్యః తీవృం సాంగ్రహికో 
విధికి, 84. పంచమూలీబలావి శ్వ థా న్యకోత్సలబిలజాక, వాతాతిసారిజే 
"చేయా; తక్రెణాన్యత మేన వా. కిర్. 

ధనియ ములు, కొంఠి,తుంగము సలు, కురు వేరు మాశేడుపించెలు వీటితో చేయం 
బడిన పొచనము ఆమ యును ,నొప్పిలి, ములబద్ధకమయును పోగొట్టును. జఠ రాగ్నిని దీపింపంజే 

యును, పీ త్రమువలశ వచ్చిన అతిసారములకు శొంఠిని వదలి ధాన్య చతుష్కు_ము నుప 

యోగింపవలయునని చెప్పెదరు. పివ్చళ్లు, శొంఠి, ధనియములు, కానుగుచేక్క, కరక 

కాయలు, వస్త కురు వేగు, తుంగము స్తలు,మాశేశుసిందెలు,శొంకి, భనియములం, కోల 

పొన్నపల్లేరు ము త్రవపులగయు, నేలములకవేమఅ 0 సగముసగము న్లోకములలో మూం 

డువిధము అగు ప్రమధ్యలు చెప్పబడినవి, ఇయ్యాది కఫపి త్తృవాతముట విషయముల భో 

చెప్పంబడినయవి, పా-చనమునకును, జఠ రాగి ని ఉద్దీపం ప వేయుట కిచ్చెడు నౌపషధమునక్షు 

(వమధ్య యని గుర్తు "పెట్టంబడినది, 

_ శొంక్కిమిరియయుబు, పిప్పళ్లు, అతివన, ఇంగువ, భుక్తువపులగరు, ఫౌవర్చలవణ 
మ్కు కరక్కా..య వీటిరి చూర్త మచేసి వేడినీటియందు అచూర్ష్యమును వై చికొని త్రాగిన 

యొడల కఫాతిసారముచేత వీడింపబడు గొ*గికి సుఖము కలుగును. బుద్థిమంకు. డగువా 

డు వారిద్రాదిగణ ములో చెప్పంబడినవానినిగాని వచాదిగణపఠితములగు మూలికలను గాని 

కషాయము చేసికొ ని త్రౌగనలయును, 

ఖండయూపములయందు-గాని గంజియందుగాని పీన్చల్యాదిగణములో చెప్పంబ 

టీస్ మూలిక లచూర్షమును కలిపికొని పుచ్చుకొనవలయును, అవుమజ్జగ, వెలగపండులోని 

గుజ్జు, వాంగేరి మిరియములు, జీలకజ్జ,చి శ్ర మూలను, అనువీటినిగూడ -జేర్చికొని కాచ 

వలయును, ఇయ్యదియే ఖండ యూపషవమునంబడును. వొటీయను వీటినే కొందణు "కాంబ 

లీకయులని జెప్పెదరు, కాని పెరుగు, నిమ్వపండ్లర సము, ఉష్వు, తైలము, నువ్వులు, మాం 

సము వీటితో కూడినయెడలచే కాంబలిక మగును. 



అంధ్ర తొత్చర్యసహితము. ద్ర 

కొంకి అతివస్క తుంగము స్పలు లేక ధనియములు, శొంఠి వీటితో సిద్ధము 

చేయంబడీన క్వాథము, సాంచవము, దాహము, అతిసారము, పోటు మొదలగువానిని 

పోగొట్టును, నుతీయును జఠ రాగ్నిని దీపింపం చేయును. దేవామును గాడ లేలిక చేయను. 

అగరుశొంఠ, కొడిసెపాలవిత్తులు, కరక కాయలు, కొంకి, వీటితోటి సిద్దముబే 

యంబడిన పొచనము ఆమనువేశ ఫుట్టినట్టియ ఇా ఛాకరము లగుశట్టి య నతిసౌరము 

అను, కఫాతిసారములను, విశ్రాతిసార సంబంధము అగు వల నులను (నిశ్చయముగా 

బంధించివె చును అనుటకు 'సండియము లేదు. 

తుంగముస్తెలను ఇరునదిముక్క_వినుగాని లేక భ్ దముస్తెల నిరువదింటినిగాని 

పాలలో వెచి కాచి శ్రాగవలయును. పాలంమా త్రము “'మగలియుండినప ప్పుడు త్రాగిన 

యెడల ఆమాతిసారములను నశింపజేయును, పక్యమేన అతిసారము గ్రా శిమార్ల మున 

మాటిమాటికి వచ్చుచున్న యెడల శీఘ్రముగా సాంగృహీక మును అనంగా మలమును 

బంధించు నుపాయమును చేయవలయును, పంచమాలములు, ము త్తవపులగము శొంఠి, 

ధనియములు, కలువ, మాశేశుపిందెలు వీటిలో నేదియైన నొక జానితో చ్చు మజ్జిగతో 

సేవించినయెడల వాతమువలనం బుట్టుచుం డెడి యతిసారముగల రోగులకు సౌఖ్యము 

కలుగును, 

; మ్య గా శి జడి నప ర్ తో కంచటజంబూ దాడి మళ్ళంగాటగ పత్రటిల్వహ్రూ కోరం, జల 

ధర నాగరసహిళేం గంగా మహీ వేగిసీం రున్గ్వాత్ . కిరీ, కృ తాల వాలం 

నృథం వీ ష రే సుద్భఢం బప రామల కే రిప క్, ఆర్షరికస్వ నాశం పూరయే న్నా 

ఖఫివముండలం. 87 నదీవేగోపసవముం ఘోరం అతీసారం నిరోధయీత్ , రా 

తతిక్తకం ము స్తం వత్సకం సరసాంజనం. 88, విబె త్చిత్తాతిసారఘ్నం 
అల లలు ఆచ ఆద్య జ్ జప క ry శ. 
సత్మెద్రం వేదనాపహాం, సలం వత్చిక బీజస్య శ్రిపలః త్వా జలం పి 

బేత్. 89. యా రసాశీ జయే చచ్చీసఘ్రుం స మైత్తం జఠరామయం, 

వుధూకం కట్ఫలం లోభం దాడిమస్య పలత్య చం, 40. విత్రాతిసాగే 

మధ్య క్షం పాయయే త్రెండులాంబునా, కుటజాతివిపోము స్తం హరిద్రా 

పర్లీసీద్గయం,. 41. సతదశళర్క_రం శ స్తం వి తృశ్లేషాలిసారిణాం, కుట 

బత్వకృలం ముస్తం క్యాథయిత్యా జలం ౨ విజీత్.. 42" అతీసారం జయ 

త్యాళు శర్క_రామధు యోజి౭ం, బీల్వచూ తాస్థి నిర్యూహః వీత్ర స్స 

శద దృశర్క రః, 48, నిహన్యా చ్భర్ష స్రితీసారం "వె వైశ్వానర వ్రవాహుతిం 



62 చక్రద త్తం, అతిసోరాధి కారము, 

పటోలయవధాన్యాక 'క్యాథః పేయః నుశీతలకి, 44. శర్క_రామభు సం 
యుక్తః ఛర్ష్వతీసార నాశనక్కి వి ప్రీయంగ్యంజనముస్తాఖ్యం పాయయేత్తు య 

ఛాబలమ్. 45. పటోల యవభాన్యాకకాఢః పేయఃసుకీలకి, తృష్ణా తిసార 

చృర్షిన్నుంసకై ద్రం తండులాంబునా. 46 కలింగకనవాము స్తం దారు 

సాతివివంసమహమ్స్ కల్క_ం తండులతోయేన వీటే త్పిత్తానిలామయీాం. $7, 
కుటజం దాడినుం ముస్తం ఛాళకీబిల్వ వాలకం, లో ధ, చందన పాఠా ER 

కషాయం మధునా వీబేత్. 48, సామే సళూ లే రేకి పిచ్చాస్రావేషు 

శస్యే, కుటజాది రితి ఖ్యాలే£ సర్వాతిసార నాళ నః, 49. సమంగాలివిషా 

ము_స్తం విశ్వం ప్రీ ప్రీ చేరధాళకీ, కుటబజత్వక ఫలం మలం స క్యాథ స్పర్యాతి 

సారనుత్ . 50, సలాక్టు స సరసి వేయః హీజ్జలస్య సమాక్షికకి జయ 

త్యామ మతీసారం క్యోథో ఐ వా కటజగ్వేచః, 51. వటారోహం తు 

సంపి మ్య నకం తండులవారణ్యా తం వీబే త్ల క్కసంయుక్ష మతీసారరు 
ae 

జాపహాం. ర్2, తండులజలవిష్థాం క మూలక ర్ల పాన మవహరతి, 

సర్వాతి రార గ హణ రోగ గనమూహం నుహాఘోరం. 58. కల్క_క కోమ 

లబబ్బూలదలా ల్పీతోతిసారహా, కుటజత్వక్క్టృాతః క్య్వాథో ఫఘనీభూత 

స్పుశీతలః. 54, లోహితో ఒతివిషాయు క్షః సగ్వాతీసారను ద్భృ వేల్ , 

వదంత్య త్రా తాష్టమాం కేన కథా డతినెషార జక. " 55, ప్ర మీపష్యత్యా 

'త్పాదికం రకు లేహో దితి చ నో నుతిః, 

కొడిసీపాలపట్ట, "నేరేడు, దానిమ్మ, వళ్చేర్తు మారేడుపిందెల్కు సరు వేరు, తుంగ 

ముస్పెలుు, శొంఠి వీటిని చూర్షమునేసి ఆచూర్థ మును క్వాథముచేసి 'సేవించినయెడల గం 

గా ప్రవాహపు వేగము మై నను ఆపగలుగును అః నిన అతిసారము విషయములో సెదుర్పం. 

గల దని వేలుగా వెప్పవలయునాని లేకపోయిన ఉసిరికపప్పు పిండిగా నూరి దానిని 

చిక్కని. అంబలిగా గాచి తరువాత అల ల్ల పుర చమును "వక్చి బొడ్డుసక్రు పట్టించినయెడల 

నదీవేగమువఖె భయంకరనుగు నతిసార మైనను ఆగిపోవును. 

వాయువిడంగములం, నేలవేము, కొడి"సెవిత్తులు, సరసౌాంజనము వీటిని చూర్హము 

చేసి దీనియందు తేనెను గలిపికొని పుచ్చుకొ నినయెడల పీత్తమ వలనం బుట్టిన నతిసార 

రోగము తక్షణమే యుపశమనము నొంచును, ఒక పల ప్ర మాణముగల కొడ సిపాలవి 

తులను క షూయమునందుకాచి ల్రౌగినను' మాంసరనమును భుజిం-దినను గాని పీ త్తమువలనల. 



ఇకాంద దం అని ఆంధ రశ త్పర్య సహితము, 68 

బుకుడి అతిసారగోగము దూరముగా తొలగిపోవును. ఇప్పపువ్వు, కాయఫలపు చెక్కు, 
_ ఈ 

లోొదుగ చెక్క దానిమపండుపె బెరడు, దానిమఫలము వీటిని ఎంశబెటి చూర ముచేసి 
ఏ హాకీ యా బాలీ లట. ణ 

ఆచూరముఃగేో తేనెు వ చికొని వి య్యుపుకడుగు అనుపానముతో చే వి క్ర సంబంధ 
a) యా ల 

ములగు నతిసారవిషయ ముల లో త్రాగవలయును. 

కొడి సెవిక్సులం, అతివన, తుంగమునైె ౫, మొనిపసఫు, పచ్చిపసపు, కోలపొన్న్య 

ముయ్యాకుపొన్న వీటిని చూర్ణ మునునోసీ కపాయయుగాచి యందు 'ేనెళుు కలివకొని నాక్టి 
నమయొడల పి త్రసంబంధము లై నవియును, కఫసంబందధము లు నైనవియు నగు అశిసారముల 

పోగొట్రుటయందు దిట్ట యగును, కొడిసెపట్ట, కొొడిసెపండు, తుంగముెస్తెలు వీనిని కసా 

యమునుగా గాచి ఈక పహాయయు భో కండ చశక్క_రను తేనెను చేసీ త్రాగిన యెడ ల నతి 

సార కోయు అతిశీఘ్ర ముగా నశిం చిపోవును. 

మా రేడుగింజలు, మామిడిపబుకులు వీటిని నిర్వ్యూ రి వాముచేసి లే నెను కండ 
చక్కెరను కలిపి శ్రాగి"యెడల దుగదకల యితిసారములు కూడను అన్ని జేవునిమం 
దజి అహుకులవలె రూపడంగిపోవును. చేదపొళ్ళ, యవలు, ధనియములు వీటితో 
చేయం౭బడిన క పాయమును చల్లగా చల్లార్చి డానిలో కలక౦డను చేసెను చేర్చికొని 

త్రాగినయెడల ఛర్తి గల యతిసారములు గూడను నశించి పోగలను. కొడ సెవిత్తులు, వన్య 

తుంగనుస్తెలు వీటిని కసాయమునుచేసి తాను ఓపగలుగునంతమటువకు తీసికొని "తే నెను 
అందులో కలిపి బియ్యపునీళ్లతో కలిపి నేవించినమెడల జాహము, అతిసారము, ఛి 
మొదలగునవి నశించి పోగలవు,. 

కొడ్సెపా ఐవిత్తులు, దానిమ్స బెరడు, తుంగము స్తెలు వీటిని అన్ని (టీని సమానము 

లుగా తీన్సీకొని కల్కు_ముంటేనీ బియ్యపుకడుగు తోకూడా వాతీసీ త్తృములవలనం బుట్టిన 

యతిసారమ గల రోగి ప్రచ్చుకొనవలయును, కొడి సెపాలవిక్సులు, దాడివు బెరడు, తుంగ 
ముస్పెలు ఉఊసిరిెెపప్పు, మా రేడువిందెలు, కురు వేసు, లాద్దుళ, రక్ష చందనము, అగరు 

శొంఠి వీటిని కాయను పెట్టి తేనెను ఆక హాయములాశి వైచికొని త్రాగవలయును, 
ఈరకాపధను ఆమముచేత వచ్చిన యతిసారములకునుు పోటుగలిగిన యితిసౌారము 
నకును, రక్తాతిపారము నకును, పీచ్చ్భాస్త్రావమునకును మిగుల శ్రే స్థమైనది. ఇయ్యది కుట 

జాదిక పాయ మనంబడును. ఈక హాయ మన్ని విభ మలగు నతిసారము ౪ను పోగొట్టును, 

ము త్రనప్రలగముు ఆతివస, తుంగము"న్తెలు, శొంఠి, కురు వేరు, ఆశపున్వు, కొడి 
సెచెక్క_, కొడిసెపండు మాశేడువీంచెలు వీటిరొక్క_క సాయము అన్ని విధములగు 

నతిసారములను నశింప జేయును, నీరుప్ప బ్బ లి ఆకులరసములాే తేనెను కలిపికొని తార 



64 చక రకృదత్తీడాకి, అతిసారాధి కారము, 

నను కొడి సెపట్టత్ో చేసిన కపాయమునందు తేనెను కలిపికొని త్రాగిశను అమి. 

సారములం నశించి పోంగ॥ లవు. ముత్రి చిగుళ్ళను బియ్యపుక డుగుతో గూడ చేర్చి నూర్తికా 

ని తాం్తగినయెడల నతిసారముల వీడ లేకుండ తొలగిపోవును. 

ఊడుగ వేళ్ళను బియ్యపుక డుగుతో నూరి కల్క_మువేసి అర్థకర్షవ, క మాణము 'ేన్లి ' | 

చినయొడల అన్నివిధములగు నతిసారములును, గ్రృహాణులును, భయంకరము లగు నిశ 

రోగములను సకి:చిపోంగలవు, బబ్బూూలపువెట్టుయొక్క- లేకే చిగుళ్లను. (అనంగా వె . 

తుమ మ్మ చిగుళ్లు) కల్క_ము చేపికొని బ్రౌగినయెడల గాని కొడిసెపట్టను గట్టిగా కపాయయును ; 

గా గాచికొని చక్కగా చల్లార్చికొని అతివసనుచూర్ణ సును 7౧ చేస్ కొని పుచ్చుకొని; 

యెడలగాని అన్నివిధయె లగు నతిసారములును నశిం చిపోయగలవు. కొందు కసాయకు ' : 

సందు ఎనిమిచవహాలు అతివస సచూర్ల యును వేయవలయు నని చె సప్పెదరు, మటియును శే 

వహాముకంకు అతివసచూర్థము నాల్లవపాలు “వేయవలయు నని నేను యభ్లిప్రాయన | a 

నొందుచున్నాను, 

_అం్ర అ౦కోలవటకము? విఢం-గాది కాష్టథము. ధ్రిత్త 

న్లో, నదా ర్వ్వ్వం కోట పాఠానాం మూలం తగ్షక్కుటజ స్య! ్క 

56, శౌాల్ల లీశాలని నిర్యాస ధాతకిలో ధృదాడిమం, పావ్ సన సమ్మితాన్ 

కృత్వా వటకాం స్ప్వండులాంబునా. గ తేనైవ మధుసం 

కై.కా౯ ప్రాత రుద్ధితక, ఫిజీ. దత్యయ మాపన్నో విడిన త pS 

నవ, 58, సంకోటీవటకో నామ్నా సర్యాతీసార నాశనకి ; గయ స్యర్జోద. 

"కే భాగ హీ బరోత్పలనాగ రె 8, 59. వేయా రకాతిసారఫ్ని ప్పన్నేప. 

ర్ చ సాఫిశా, ర సాంజన * సాతివిషహం కుటజస్య ఫలం త్వచం. 60. | 

ఛాళకీ సంగ జరం చ వవిబె త్త తండులాంబునా, మణ యుక్తం నుడ: 

తీ రకాతీసార ముల్బణం. 61. ముందం దిపయ తే ఛాన్నం శూలం చా, 

పీ నివ వ రృయేళ్ , విండంగాలివిపొము స్తం  చారుపాఠాకలింగకం. 62. 

మరిచేన సమాయు కం శోభాతీసార నాశనం. 

మృానిపసపు, ఆంకోలప్రశె ట్ల (ఊడుగు వేళ్ళు, అగథయశొం$ి, కొడిసె. 

చెక్క, బూరుగుబంక, మద్దిబంక, అశచెక్కు_, లొద్దుగ చెక్కు దానిమ్మ బెరడు, 

వీటిని అన్నింటిని సమానముగా ఒకక్క_అక్షమాచెప్పున తీపికి” ని కడుగనీళ్ల తో 

నూరి కల్క మును చేసికొని తేనెను కజేసికొని మా త్రకట్టి యండవలయంును. మజభ 

ప్రాత కాలమాన నె తేచి అతిసారరోగముగల రోగి దానిని పుచ్చూకొనవలయును, ఇయ్య 
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దియే అంకోటవటక మనంబడును, ఈఅంకోటవటకము అన్నిపిధము లగు అతిసార 

ములను నశింప6 జేయును. 

పగ'సపాలు నీరుకలిసిన మేకపాలలో కగువేరు, నక లంవ, తుంగము సలు, షో 

లపొన్న వీటిని కలిపి సిద్దముచే యంబడిన పానకము రశాతిసారములను పోంగొట్టును. 

రసాంజనము, అతివస, కడా సెచెక్క, క డిసెపండు, ఆశ చెక్క ఆఅల్హము వీటిని బియ్య 

ఫుకడుగుతో నూకి వేర్చికొని త్రాగవలయును, "తేనెలో కలవీనయెడల నియ్యది అత్యం 

తము భ నూంకరములయిస అకిసారయులను కూడ నశింపజేయును, అగ్ని మాంద్య మును 

కూడ పోగొట్టి ఆకలిని దీపింపం జేయును, కూలీ గనును పాణ ద్రోలును వాయువి 

డంగములు , అతివస, తుంగము స్తలు, జేవదారు రుణెక్కు, అ అగరశొంథి, క్ హా సెపాల, మిరి 

యములను క సహాయముగా గాచి సేవించినయెడల శోధలుగల యతిసారములు గూడ 

నడుగంటి పోవును, 

[వత్సొదియోగములుు దాడిమాదిక సాయములు; బిల్వవటి; బిల్వాదిరనము; శాల్లు 

ల్వాది“ సము; జం బ్యాదిర సము, విల్వాదిర సము మొద లగునవి.] 

పాయక, సామే సళూలే సహకశోోణితే చ చిర పవృ శై వీ హీ లే. తిసా 

కే 68, కపూయో మధునా వీత స్వ్వచో దాడిమవత్పశాత్ , సద్యో 

జయే దతీసారం సర క్షం దుర్నినారకం. 64 గుడేన ఖాదయే ద్చిల్వం 

రకాతీసారనాశనం, ఆమళూలవిబంధఫ్నుం కుకీ రోగవినాళశనం. 65, 

చిల్వాజ్యనాత పారా శుంఠ మోచరసా స్పమాః, సీతా రుంధం త్యతీసారం 

త కేణదుర్ణయం. 66. శాల లీ బదరీజంబూ వి ,ాలార్రాష్టనక్వచా, చకి 

వీ తాఃతీశేణ మధథాషణా స్! పృథక్ కోశితనాశహాః. 67. జం బ్వాన్రూ 

లకీనాం తు పల్లవా నథ కుట్టు మత్, సంగ్భహ్యా స్వరస సం లేపా గ 

శేణ యోజరేల్, 68, తం విబే న ్మభునా యు క్షం రకాతీసారనాళ 

నమ్, బ్ల్యం ఛాగపయస్పిద్ధం సితా మోచరసాన్నింమ్. 69. కలింగచూ 

ర్త సంయు కం రకాతీసారనాళశ నమ్ జ్యష్టాంబునా త తండులీయం వీతం చ 

ససితా మధు. 70. వీత్యా ఫతావరీక ల్క_ం పయసా శ్రీరభు గ్గయేత్ , 
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క్లో, సవత్సక స్పాతివివ స్పవిల్వః సోడీచ్చముై శ్చ కృతః క 



66. చక్రద త్ర, అతిసారాధి కారము, 

కొొడిధాపటు ట్ర అతివస, మానేడువేజు, కురువేరు తుంగము స్తలు వీటితో 
చవేయంబడిన కప్యయము అమాతిసారములను, నొప్పిగలిగిన యతిసారతోగము ఎను, రకా 

తిసారయులన్కూ మజియును, బాలరోజాలనుండ్ పుట్టిన య లతిసారరోగ ములను నాశనవ్వు 

వేస్ పీతమును కలుగంజేయును, 

లేశదానిద్తు బెరడు, కొడిసెపట్ట వీనితో "పెట్టినకపాయములాశే తే నెను క లిఫీక్ష్యా 
తౌగియెడల రక్తాతిసారములు దూరముగా తొలంగిపోవును, బెల్టుతో కలిపి మాశే 
డుపండ్లను తినినటులయిన ర కాతిసారములు నళి.చిపోవును, మటియను ఆమళూలన్ను 

మలబద్దకము ముదలగునవియంనాశ దూరము గా తొలంగిపోవును, కడుపునొప్పి 

మొద అగునటి రోగములుకూడను మొదలంట నశించి పోంగలవు, 

మా నేడుపించెలు, తుం గయు స్తు, ఆరెచెక్క., అగ రుళొంఠ9, శొంఠి బూరుగ 

వేరు వీటి నన్నింటిని సమానములైన భాగములను గా తీసికొని బెల్లరుతో కలిపి మజ 
గతో ఆ శ్రౌగీనట్టులయిన నత్యంతము భయంకరము లగు నతిసారయులును దూరము అగును, 
బూరుగు వేరు, లేగు వేరు, మొరటవేయ, మామిడి వేరు, మద్ది వేరు వీటిని వేరు వేరుగా కీ 
కొని మేకపాలును, లే నెను వేర్చకొని త్రాగినయెడ ఫల రకాతిసారమును పోంగొట్టును, 

దీరేడు, ఉసీగిక, మామిడి వీటిచిగుళ్ల రసమును మేకపాలలో కలిపి క నచ్చే 
త్రాగినయెడ ల రకాతిసారములు నశించిపోవుకు. "మేకపాలలో మా రేడువించెలు సిద్ధ 

ము బేసి (అనంణగా నానవై వైచి) చక్కర మికియపుపొడిని కలిపి ఆవిమట నందు కొడ 
పా అవిత్తుల చూర్త మును వేసికొని ఇ త్రాగినయెడ ల ర కాతిసారము అణ: పోవును. 

. అతిభుధురఘను నూరి చక్కెర తే నెల నందులో కలిపి బియ్యప్రుక డుగుతో చ్చి 
క్రొని త్రౌగినట్టుల యిన గాని శతావరి [ఆనంగా పెద్ది పిల్లి పచర] యొక్క... కల్కమును పా 

లతోచ్చే శ్రా తాగ;ంయెడ్డల గాని మశుమ్యుండు రక్తాతిసారమును జయింపగలంగును. లేకపో 

యిన శతావరేని కల్కు.ముగా చేసీ నద్ధముచేయయడిం సత్రిని రకాతిసొరరోగ ముగల 

రోగి ల్రౌగినయెడల సుఖము కలుగును 

అఢ్రి కటజరసాయన ము; గుద ద భృంశములకు కషాయము; కుటజపుటపాకము, గిజ. 

న్లో, కుటజస్య పలం గ్రాహ్య మష్టభాగజ లే కృతమ్, తోవ విప 
వే ద్భూ'యో దాడిమోదకసుయుతమ్, 72, యావవ్చెవ లసీకాభం 
శృతం త ముపక ల్పయేత్ , త్ర న్యార్హకర్షం తే ౪ వీబె ద్ర,క్వాటిసార 
వాన్, 78, అవళ్యమర ణేయోవీ మృతో న్న ర్యాలి న గోచరమో క్యాథ 
తుల్యం దాడిమాంబు భాగానుకా సవదీతత. 74. కల్క సి స్పిలానా? 



య. కన 
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కృష్ణానాం శర్క_రాభాగసంయుతః, ఆజ్యేన పయసా వీతః సద్యో 

ర క్షం నియచ్చతి, 75. గుదదాహే వపాశే వా వటోలవుభథుకాంబు 

సనా సేశాదికలే (పృశీంసంతి భా గన వేయసావి వా. 76. గుదభ))ం ౫ 

వక్ _రవెన్టి చికిత్స తత్స్రకి రి రతా అ వేదనం సుసంపక (౦ న్పాగ్నో 

స్పచిరోల్డితమ్. 77, నా నావర్ష్యవ తీసారం పుట వ్మాకె రుపాచ చేత్. 

స్న్ధం ఘనం కుటజవల్క నుజంతు జగ్లమా దాయ తత్త ణ మలీవచ పో 
తో 

థయే తా, జంబూపలాశ పుట తండులతోయసి కం బద్ధం కేన చ 

బహిర్థ్భ నపంక లి_ప్తమ, 78. సుస్విన్న మేత దవపిడ్య రసం గృహీత్వా 

క్షైద్రేణయు కృ వతిసారవ తే (పృదద్యాత్ ; కృష్ణా తి వుత మత పూజిత 

ఏవ యోగః సర్వాతిసారహరళ స్వయమీన రాజా. 79. స్వరసస్య 

గురు ల్వేన పుటపాక పలం పీబేత్ , వుటపాక స్య పాళోఒయంు బహి శా 

ర క్రవర్ష తా, 80. 

ఒక వలము కొడిసెపట్టను తీసికొని ఎనిమిదికె ట్టధికముగా నున్న నీజిలోవైచి 

"పాకము చేయవలయును. మజుల న బేప, కారము దానిమృపండ్డరసమును కలిపి ఉడు 

కం బెట్టవలయును, బాగు-గా నుడికి త్రీగామో స్పరుగా నుండినయప్వుడు దింపి జాగ్కత్త 

వేసికొని అర్థకర్ష ప్రమాణముగా మజ్జిగతో కలిపి శ్రాగుచుండినయెడల రక్తాతిసార 

ముం నశించిపోవును. దీని సామర్థ్యము వలన బావ్రునకో సిద్ధమైన మను ష్యుంయ కూడను 

బ్రదుక గలండు, కషాయముతో సమాన ముగా దానిమ్మ రసమును తీపికొనవలయును, 

నల్ల నూవులను కల్కముచేసి దానికి సమభాగముగ కలకండను కలిపి మేక పా | 

లతో కలిపి శ్రాగినయెడ ల రకాతిసారము లన్నియు నతిశీషఘ్ర ముగా నశించి పోల 

లవు, ముడ్డి ఎండిపో వునప్పుడుగాని, తీపు ఎత్తుచున్న ప్వుడు గాని చేదుబి"ళ్ల యస్టిమథు 

“కము మొదలగువానితో చేయంబడిన క షాయముతో శడుపుచు' డుట ఇవాల శ్రే య 

మును కలిగించును. లేకపోయినచో మేకపాలతో తడుపుటయైనరు ఊ త్రమమే యేను, 

గూడ దిగినప్పు డీచికిళ్సను చేయవలయును. 

అగ్నిదీ పిగలవానికిని, కష్టములు లేనివానికిని పరిపక్వ మై చాల కాలము క్రింద 

టనే పుట్టి నానాపిధములు గా నుండు ఆతిసారములకు పుటపాకమువేత చికిత్సను 

చేయవలయును, దట్టముగాను పురుగులు మున్న గువానివే కొఅకబడకయు యుండినది 

యను తగలంబడ నిదియు నగు కొడిసెవట్టను తీసికొనివచ్చి నూరి చేశేడుఆకులలో 
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చుట్టి బియ్య పుక డుగుతో తడిపి .తోకశాగట్టి "పెకి పూతను పూసి ఆముద్దను నిప్పులో 

"పెట్టి యుడికీంచి తజబువాత రసమును పిండి దానియందు తేనెను కలిపి అతిసార 
రోగము కలవాని కౌపథముగా నీయవలయును, ఈయోగము కృృష్ణాత్తిమసోముని 

కీొమరునిమశనుచేత ప్రూజ్త మె యున్న యది. అన్ని తెజంగులగు నతిసారములన్సు 

నశింపచేయుటలో నిదియ్ యు త్తమ మై కూడ నున్నయది, స్వరసమును మటిీగించి 

ఫుటపొకముచే దిన రనమున? పలమ౦త వీనికొనవలయును, చెని అన్నిత్ర పక్కాలను ఎజ 
టి 

వారినయప్పుడు పు పుట పొకము పకరమెనది యని తెలిసికొన వలయును 

వ్ త్వక్పిండం దీర రవం తస్య కాశ రీపత్ర, వేప్టీ తమ్, ము దావ 

లిప్తం సుక త మంగాగే వ్యవ లేహయేత్. “sr 3 సిన్న ముద్ధ్భృత్య నిప్పి 
డ్య రస మాదాయ యత్నతః, లీతీకృతం మధుయుతం పామే దుద 
రామయే. 82. శతం కుటజమరాల స్య తుక్టాం తోయార్త జే పచేత్ , 

క్యాఖే పాదావశేచే వే2-స్కి న్ లేహం పూలే "సున! పేక్ 88, సౌవర్చ 

లయనక్షారవిడసెం: ఛవవ్వేలీ, ఛాతశంద యవా జాజీ చూర్ణం దత్వా 

పలద్భయమ్, 84, లిహ్యా దృదరమా త్రం ఆచ్చం ౩ కాడ్రేం సంయు 

తం, పాకాషపకి ఏ మతీసారం నానావర్ష్యం స సవేదనం,. గ ుర్వాంం 

గృవాణీరోగం జయెవచ్వ్చైవ ప పృవాహా కాం. 

దుండిగపువెక్క నునూరి ముద్దగాచేసి గుమడిఆకు తో చుట్టి పెట్టి పెనమట్టిని పొదివి 

నిప్పులో (కమ్ము లో) నుడుక 'చెటవలయును, చకంగా ను గిన తరువాత బయలునక్రు తీసి 
జజ లు Wo 

రసమునుతీసి చక్కొ_ గా చల్తారినతరువాత డానిలో తేనెను వైచి కొని అతిసారరోగ 

ము కలిగినప్పుడు సె శేవింపవల యును, కొడి సెపట్టను నూరుపలములు తెచ్చి నూరి ఒకస్టోణ 

వరిమాణముగల నీటిలో నుంచి పక్య్ళము చేయవలయును, ముదలపోనీన నీటిలో నా 

అ వపాలు మిగిలియున్న ప్పుడు వడియకటి మరల వండవలయును, 
౧ లు 

తరువాత యవక్షారము, బీడాలలవణము, 'సెంధవలవణము, పిప్పళ్ళు, ఆంచక్క, 

కొడి సిపాలనిక్తులు, "తెల్ల జీఅకొల్రి నీటిని చూర్ణ ముచేసీ ఆండుపలములంతక లిపి చక్కగా 

చల్తారినలేరుచాత "లే-నెనుక లిపి "'కేసపండంకమా, క్రలను చేసికొని తినవలయును, ఇయ్యి 

యే కుటజూదిలేహ మనంబడును. ఈకుటజాది లేహము పకాములగు నతిసారములను, చ 

కాగా: బక్వము కాని వాని ని, అ నేక ములగు రంఛలతో గూడిన వానిని భూలరో గముగ లీగిన 
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పళ ఖాని బగ్ ఇ? ల ఇటా 

బయ నగువానిని భయంకరము లగునని యగు అతిసారములను ప్రవ ఫీక ౫ హాత్లి 

రోగము మున్న గువానిని పోంగొట్టును. 

క్ర కుటజాస్తక యోగములు, లా 

శో, తులామథాన్దాం గిరిమట్లి కాయాః సంత్రుద్య పకా రస 

మాదదీత్క, తస్మిన్ సుపూ* శే ఫబసమ్మితాని శ్లక్షాని వీస్ట్వా సహ కాల్మ 

లేన 86. పారం సమంగాతివిపాం సమసాం బిల్వం చ న్రహ్సాణే చ 

ఛాతకీనాం, వతీప్య భూయో విపచేత్తు తావ ద్దర్వీ వ లేవ స్వర 

సస్తు యావత్. 87. వీత స్వా కాలనిదా జవేన వంజేన వాజఒజాప 

యసా౭.థవావీ, నిహా ని సర్వం త్వతిసార మ్యుగ్యం కృష్ణం సితం లో 

ఫీుతరీతకం నా. 88, "దోమ గ్రహణ్యా సివి చ రకం ధూూాలం 

తథార్భాంసి సకోణితాని, అసృగ్గరం చైవ మసాధ్యరూపంనిహ న్య 

వశ్యం కుటజాప్టకోయం. 89. 

పచ్చికొడి సెపట్టకు శులావ్ర, మూణము తెచ్చి ద్రోణమునిళ్ల వై చినాన్ని చక్యంగా 

నూరి వండి రన మును సీయుపలయురు. అసు సమ్మలు వడ యం౭బోసీ బూరుగచక్కను నూరి 

పల పకమాణముగల అగరు శొంఠి, ము త్తవపులగము, అ తివన, తుంగనుస్తెలు, మా నేడు 

వేటు, ఆకెపున్వులును పీనినన్ని టిని చూర్లమును "నేసి సెనిచెన్సిన రనములాే వేసి వండ 

వలయును. గరెబుకు అంటుకొని తీగవారుచు స్వరస మెప్పుడగునో అప్పుడు పక్య'మె 

దిగా ెలిసీకొనవలయును, అంతట దించి తీసికొనవలయును, 

కిముట కాలమును గు శెటీంగినవాజి మంచినీళ్లు తాగునప్పుడుగాని, మజ్జిగను 

త్రాసనస్వుడు గాని, లేక మేక పాలతో జేర్చెగాని త్రాగవలయును. ఇయ్యది భయంకర 

ములగు నతిసౌరములను, లేళ నలుపు, తెలుప్రు ఎటుప్రు పసభ్రు మొదలగు రంగులుగల 
అతిసారములను , గ్ర పాూణులను, మటియను అేకవిధము అగు ర కొదోపనులను, పోటు 

గల యర్భోరోగ ములను సాధ్య ముకానిపని వద లిపెట్టిన (వ్రదరములను ఈకుట జూ పషకము 
రం 

సమూలముగా నళింపంజేసివై చును, 

స్రీ పడంగఘుతమయు. రడ 

న్లో, తులాద వ్య జలద్యోణో ద్ఫోే దృవ్యతులా మతా, 

“వల్సకస్య చ బీజాన్? డారార్ర్యశ్చ గ శ్వచ & 2 క్రేనూ 90. విప్పలిశ్చంగ 
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మ! —౧ 

బేరం చ లాక్షాకటుకరోహాభే, వడ్ళి -జేబ్ళి ర్ట లేం సిద్ద చేయం 

మండావవారితమ్. 91. అతీసారం జయే చ్చిన్రుం తిదోష మపి దావ 
Se 

ణమ్, 

తొ, తులాపరిమాణము గల జె పథులయందు గ్రోణపరిమాణము నీటిని చేర్చవల 

యును. గ్ర్యోణపమాణముగల నీక్రీయందు ఒకతులా మా త్ ముకు పధులను చేర్చవల 

యును, . 

కొడిసెపాల, దేవదారుపట్ల మా9ినిపసపు చెక్కా. పీప్పళ్టు, శొంఠి, లక్క, కటు : 

కరోహిణి ఈ పధులవేతను సిద్ధము చేయం బడిన సేత్రిని మజ్జిగతో హా డా త్రాగ వలి 

యును. ఇయ్యాది తిదోపములవలన నుత్స లియె వటిఅత్యంత ము భయ క రములయినట్రి ' 
లీ 6 : ట ఎమి మొల 

అతిసారములగూడ శీఘు9ము గా నశింపంజేయును. దీనినే పడంన్ఫుత మని చెప్పెదరు, 

న WwW se అక 4 

డ్రె తీర దృమాదిఘృత్రము. థఆా- 

న్లో. తీరదుమూభీరురనే విపక్యం తప్షెళశ్చ కలై? పయసా చ జ 
సర్బికి సితోపలాగ్గం మధుపాదయు కృం రక్తాతిసారం శమయ త్యుదీ 
రమ్. 92. జర్టేమృతోపమం టర మతీసానే విశేవశ భాగం తు ఛేష 
జె స్పీదం చేయు చా వారిసాధితమ్, 98. బాలం బిల్వం గుడం తైలం. 
యె యా 

వ్ 

౫ 

ప్ > a 5 

ప్ప విశ్వ ఖపజమ్, లిహ్యా ద్యాలే పృతివాతే సభూలే సపవా 

భశ, 94 పయసా వీప్పలీకల్య్వ_ 8 కీత్రోబా మరిచోద్భవః, త్రస్టహా 

త్ప్రవావా కం హంతి చిరకాలానుబంధినీమ్. 95. కల్కు న్స ద్చాల 

బిల్వానాం తిలకల్క_ళ్చ తత్సమః, దధ్న స్పారాన్లు న్స్నేహాఢ్యకః ఖండో 

హన్యాత్స)వాహీకామ్, 06, బిల్వోపణం గడం లోభం తలం లిహ్యో 

త్ప్రవాహ్. దధ్నా ససాశేణ సవాతీ.కేణ భుంజీత నిశ్చారక వీడీ 

తస్సు సుత స్తకుష్యక్వధితేనవావి టీశేణ శీతేన మధుస్లుతేన. 97 దీప్తా 

న్ని ర్నిస్సురీహో యః సార్యతే ఫేనిలం శక్ళత్ . 98. స సిబి త్ఫాణికం 

ఫుంరీ దధీ-తెలపయోమృతమ్, న్లోధం శూలం జ్వరం తృష్టాం శాస 

కాస మరోచక మ్. 99. ఛర్చిం మూర్చాం చ హీిక్కాం చ దృష్ట్వాలీసా 

రిణం త్యజేత్ , బహుమేహీ నరో యస్తు భిన్నపిట్కో- న జీవతి. 100, 

స్నానాభ పింగావగాహాం శా గురుస్ని గ్ధాతిభోజనమ్, వ్యాయామ మగ్ని 

సంతాప మతిసాకీవివర్ణయేత్ . 101. 
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జో త ల త కా ర 

క్షీర ద్రుమా ద్యఘృృేమును వెప్పుచున్నాండు: మత్త మెడి, జుష్వి మొదలగు 

క్రీరవృక్షములతో సంభవ మైనవాని క్వాథ మున పిల్రిక్సీచరస యును చేతికి కండు నెట్లుగా కలిపి 

క్షల్క_మును చేయ వలయును. స్మట చక్కెరనుసగపాలును, లే నెను నాలవపా బునుక్రలిపీ 

త్రాగినయెడ ల నతిభయంక గము లగు రకాతిసారము ౫ నాడ తొలంగిపోనును, జర్ణ 

జ్వరవిషయ ములో పౌలు అమృతకుల్యములును, అతిసారమునందు విశేషించి యమృతే 

ముతో నమానములును అగును, ఓపధులచేక తయారుచేయ(బడినట్టి మేక పొలనుగాని 

నీతో సిద్ధము చేయంబడిన మేక పాలను కాని ముచ్చుట నుంచిది, మాశేడునిందెలు, 

బెల్లము, 'తెలము, పిప్పళ్లు, శొంఠి వీనిని పోటు ప్ర వాపి+కలు గల వాతను నకు సతి 

కి యచవేయటయంనదు వినియోగింపవలయును, 
క 

నాలుగ మా షములపిప్పలిచూర్త మును గాని,మిరియములచూర్జమును గాని పల ప్రమా 

ఇాముగల మేక పూలలో కలిపికిొని త్రాగినచో మూడురోజుల లో నెంకటిస్రు గాణమైన 

వాహీక లుగాడనశించిపోవును. మాశేకుపిండెలతో చేసిన కల్క_మునందుతిలక ల్క ము 

సమానముగా కలిపి గట్టి పెరుగును తైలము కలిపి సుచ్చుకొనవలయును, ఇది చిన్న 

వాహీకలనురూస్రుమా పును, మాశేడుసించెలు, మిరియములు, బెల్లము, చమురు వీటితో 

చేయంబడినపచ్చడిని (అవశోహమ్సు గట్టి పెరుగునందు "లే నెను కలిపికొని సక్ష్నింపవలయు 

న్కు వేడిపొత లో కాచియన్న పాలను చల్లార్చి తేనెను కలిపికొని శ్రాగవలయును, 

అన్నిదీ వీకలవాడును, ములను బేనివాడున్నా నురుగులు (అనగా బుడగలు) గట్టి 
ఎవి : ల 

ములము వెడలువాడును శొంఠి, పెరుగు నూనె పాలు,చేయి వీటిని కలిపి పుచ్చుకొన 

వలయును. శోధ,పోటుజ్వరము, దప్పిశ్వాసము, దగ్గు అరుచి, ర, మూర్చ వెక్కిళ్లు 
oO గి ఇ 0౫ 

వీటితో కూడిన అతిసారరోగిని కనుగొని ( కార్యము లేదని వదలివేయవలయును. అనే 

క పర్యాయములు గ" మ్మూ త్రము చెడలుచుండుట వేరువేరు రీతులగా మలమువెడలంట 

కలరోగిబృదుకడు. అతిసారరోగి స్నానము తలంటు, నీళ్ళ మునుంగుట్క భారకరములగు 

భోజనపదార్థములను తినుట, మృష్టాన్నను ఎక్కు_పతినుట, కసరక్తుచేయుట, నిష్పుమోద 

కాచికొనుట మున్న గువానిని వదలవలయును. 

ఇటు చక ద తసంహిళయందు అతిసారచికిత్స పకరణము ముగిసెక. 
య అ ఎ గా ప్ల! 

శ్రి ర్రఫ్రజా- 



ర, గహ లా ధి కారము, 
pr 

—అగ్రిరితా- 

నో గృహణ మా క్రితం దోవ మజీర్హ వ దుపాచశేత్, అతీసా 

రోక్టివిధినా తస్యామం చ విపాచయేల్, 1. “నరీరానుగలే సామే రే 
లంఘనపాచనం, నిళుద్ధామాశ యా యాస్మె పం-చకోలాదిభి ర్యుతం, 2, 
దద్వా త్పేయాది లఫ్వాన్నం పున రి న్యోగంళ్చ దీపకాన్, “ కేష్ధిదిల్య 

బాంెగేరీ తక కృదాడీబినాధితా 8, పాచసీ గహణీ చేయా సవాతే 

పంచమూలిక్ గ్రృవాణీదోపి.ణా కాం తకం దీపనర గ్రాహి లాఫఘవాత్ , 4, 

పథ్యం వ నుధుర పాకి తా న్న చవి త్రవకోపనం, హె యాపవిశాసిక్నా 

డావ్యూ చైవ కసే హితం. 5, వే స్వాద్యవ్లుసాంద తా త్పద్య 
స్క వువిదాహితం, శుంరీం సముస్తాతివిసాం గుతూచీం వీబే జ 

క (థితాం సవాంశం, మందానలత్వే సతతావముతాయా మామానుబం 

ఛే గృవాణీగచే చ 6. ధాన్యకాతివిహోదీచ్య యవాసీము స్తనాగ 
రం జలా ద్విప ర్ట బిల్వం చ దద్భ్యా ద్ది పీవనపొచనం. 7, 

గ్ర హణేప్ర, కారమును వెప్పుచున్నాండు:లా- గ్ర హణిలో కలిెగడు దోషములఫ 

అజీర్ణ మునకువలెనే చికిత్స లను చేయవలయును. .అతిసారమునకు చెప్పంబడివరీతిగా నే ప్ర 

తికి (క్రియలను చేసి ఆవుమును పక్వము నొంది-పవలయును. శరీరత త్తసముల ననుసరించి 

నదీసుును అముము వెడలునడియయు నగు రసమునందు (అనయా గృవహాణేయందుు లంఘు క 

"ము వేయుటకాని పొదచనముచేయటకాని చాల య త్రమమగు కార్యము, 

విశేషముగా పరిశుద్దమయిన అమా శయము గలరోగకి పంచకోలములవేత సిద్ధము 

చేయబడిన పానకము వొందలయినవియును, చులక నగు నాసోరమును ఇచ్చును జక 

రాగ్నిని దీవి ంపజేయ బొపధయోగములను కూడ నిచ్చుచు నుండవలయును. 

వెలగపండు మారేడుపండు, స్రలిచింత, మజ్జిగ, దానిమసండ్డు వీటిత్రోటి సిద్ద 

ముచేయంబడిన పానకము ఆహారమును పక్వయుచేయను, ములమును మిక్కిలిగా వడ 

అకుండునట్లు బంధ్రించును. మటియను వాతముతోకూడినదోపములు గలిగినప ప్పుడు పం 

చమూలముల తో సిద్ధము చేయం బడిన పానకమును ఈయవపలయును, 
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గృహణిరోగముగల వారలకు మజ్ఞ మ జిగ దీపక మగును, మలమునుబంధిందును, ఒడ లిని 

"తేలిక చేయును.మిక్కి లిహి తమునుకలంగ చేయును. నుధుర'పాక ముగఅదగుట వేతవీ త్తమునా 

ఇబుగనీయదు. కహయము వేడిగాను వికాసముగలదిగా నుండుటవలన రూతముగాను 

నుండుటవలన కఫనునకు హీత కారి యగును, రుచిగాను ఆన్షు'మెక్కు వగాను నుండుట 

వలన అప్పటికపుడు సిద్ధము చేసిన తక్రము వాత్రమునందు పీతేకర మగును. శొంఠి, తుం 

గముస్తలు, అతివన, తిప్పతీగ ఇని యన్నియును సమానభాగములు గా తీసికొని నూరి 

నీటితోకూడా త్రాగవలయును, ఇయ్యది అగ్నిమాంద్యమా అఆమదోషమ్సు ఆమముగల 

హాణిదోషము వీటిని పోంగొట్టును. ధనియములు, ఆతివస్క కరు వేరు, వామము, తుం 

సలు, శొంఠి ముత్తవపులగము, ముయ్య్యాకుబాన్న, కోలపొన్న, మా లేడుపండు 

ఇ్రయ్యవి (అనంగా వీటితో చేయంబడిన పానకముళు) ఆగ్ని దీపనమును పాభననును 

గ్రా 
గము 

పుట్టించును, 

డ్రి చిత కాదిఘుటిక లు; (శ్రీఫలాదిఘుటికలు; నాగరక్య్వాథాదులు, రితి 

నోచి చిత,కం విస్పలీమూలం ఉఊ్వా వారె లవణాని చ, వ్యోవ 

హింగ్యజమోదాం చ చవ్వం చై చైకత్ర చూర్ష యేత్ , 8. గుటికా మూ 

తులుంగస్య దాడిమాన్లుర నే నేన వా, “కళా విపాచయ త్యామం ద్పయ 

త్యాళుచానలమ్, 9, సె'వర్పలం _సెంధవం చ బిడ మౌద్భిద మేవచ 

సాముద్రేణ సమం పంచ లవణా న్యత్ర యోజయేత్ , 10. శ్రీఫలశలా _ 

టుకలో. నాగర చూేన మి నిత స్పగుడకి గృహణేగద మత్యుగం 
త క్రభుజూ కీల్రిత్రో జయతి, TN దంబూదాడిమోశ్ళంగాట పాఠా కంచ 

టపల్ల వెకి పక్వం సర్వుపితం బాలబిల్వం సగుడనాగరమ్, 12, హంతి 

సరా 'నతీసారాన్ గృవాణే మతిదు స్తరాహ్, నాగ రా తివిషాము స్త 

క్యాథ స్పా దాముపాచనః, 18, చూర్ణం హింగ్వప్టకం వాత్మిగ్యహ 

ణ్యాం తు ఫఘృ తాని చం 

చిత్రమా లము, మోడి, యవక్షారము, సర్దత్షారము, పంచలవణములు, శొంత్రి, 

మీరియములు, పిప్పళ్లు, ఇంగువ, అజామోదము, చెవ్యము సమభాగముగా వీటిని కలిపి 

చూర్మ్యము చేసీ మాచిప త్రి పసరుతోగాని, దానిమ్మపండ్లరసముతో గాని ' సిద్దము చేయ, 

బడిన గుటికలు ఆమమును వక్య్వము చేయను, జఠ రాగ్మిని ప్రకాశింప వేయును, 

10 



74. చకద తర గహణ్య ధికారము, 
\) ఆలి లీ 

మా నేడుపించెలతో చేయంబడిన కల్కు.మునందు బెల్లమును శొంఠి చూర్త మును 

కలిపి మజ్జిగను పోసీకొను నలవాటుకలిగివవాండు. భక్షించినయెడల మిగుల భయంకర 
ము లై నట్టి గ్ పాణీసోగములు అయినను దూరముగా వరుగులతె త్తి పోవును, 

నేరేడు, దానిమ్మ విషబొద్ది కంచటము అను నీయోపధుల ఆకోల తోటి కాశ 

బడినక పహాయనును; మా రేడువిం దె, బెల్లము, శొంఠి వీటితో చేర్చివుచ్చుకొనినయెడల 
నన్ని రకములయతి సారములను భియంకరయులస గ్గ హాణిరోగములనుజొ తెట్టును, శొంప్ర 

అతివస్క తుంగము స్టలు వీటితో చేయంబడిన కపాయము ఆనుమును ప పక్వము చేయను. 

చాతమువలన కలిగిన గృ హణులయందు హిం స్వష్టకచూర్జ మును "నేయియును మిగుల 
హీత్రకరము లగ్సను, 

-ఖ్రుర్రె నాగ రాద్య చూర్ణ ము. de 

వో, నాగరాతివిపూ ము సం థాతకీం సరసాంజనమ్, 14, వత్స 

కత్వక్సలం ఓల్వం వపాఠొం కటుక రోహిణీం, క్రో తృవమాంళం త చ్చూర్షం 

సశ్నేదృం తేండులాంబునా. 15, యె త్తే (గ్ర హద ర క్షం య 

చ్చోప వెవేశ్యే, అర్నాం స్యథ గుడే శూలం జయే చె వ ప్రవాహి 

కాం. 16, నొ నాగ రాద్య మిదం చూర్హ 0 కృష్ణా తే, యేణ పూజితం, నీత్త 

కషాయమానేన తండులో వకకల్పనా, 17. క ప్య ప్టగుణతో యేన 
పాహు సండుల భావ నొం, 
నూ, బాం 

నాగ రాధ్యచూార్థ మును చెప్పుదున్నాండు:ం--శొ0ఠ8, అలివస్క, తుంగము 

సలు ఆళ౭పున్వులు, సరసాంజనను, కొ సెపట్ట, కొడిసెపండు మారే 

డువీంచెలు, అగరుశొంకిి కటుకరకోహిణి ఇవి యన్నియును సమానఫాగములుగా 

2 శ నలి = = జస 1 గృహించి చూర్ణమువేసి లేనెను కలిపి బియ్యపుకడుగుతో చేర్చి 'త్రాగవలయును, 
పీ త్రసంబంధ మైన | పహూజీనోషమునందు గల ర క్తపుపోటులను, అతిమూ శ్ మును 

గుదస్టానములో సోటుగలుగుట మొదలగువాని .నణచి చేయను, దీనినే నాగరాద్యచూ 

ర మని చెప్పెదరు. ఇయ్యది కృష్ణా'తే యమునిచే నంగీక రింపంబ డెను. శీతకసషాయపు 
మ dg ల 

ప్రృమాణముతో సమముగా కడుగును కల్చింపవలయును. పలువురు నిజ్ఞా లగు వె ద్యులు 

ఎనిమిదిరెట్ల నీటియందు బియ్యమును భావనచేయవలయు నని చెప్పెదరు. భావన య 

నంగా న్వై నరసములలోో నోషధులC ఒక్యముచేయుట, 

భూనిం'బాదిచూర్లము అగ్నిదీపనవిధి; వీప్పలీమాలాది భల్లాతక 
మారను, మరీణ్వ్యా దిచూర్థ ము “మొదలగునవి, - | 52 

న్లో, భూనింబ కటుకావోహ ము స్త కేం ద్రయవాన్సమా౯, 18. 

| 



ఆంధ తాత్పర్య సహతము. 75 

చా చిత్రకా ద్వత్సక త్వగ్భాగాన్ ఫోడశ చూర్లయేత్ , గుడళీతాం 
బునా వీతం గృవాణిడో వగుల్తనత్, 19. కామలాజ్వర పాండుత్వ మే 

పోరు చ్యతిసారనుత్ , గుడయోగా ద్లుడాంబు స్యా ద్దుడవర్ల ర సాన్వి 
అచల వ్యా బర క వి ¢ డ్ తం, 20. గృహణ్యాం శైవృదుస్టాయాం మమితస్వ యథావిధి, న 

లవణవ్యూరైః తక శ్చాగ్నిం ఏవర్థయేత్ . 21, సమూలాం పివ్ప ం తూ 

రా GI పంచలవణాని చ, మాతులుంగాభ యా శాస్నా శ కీమరి చనా 

గరం, 22, కృ తాగసమాంశం తచ్చూర్డం వి శ్వ తాత స్పుఖాంబున్యా 

శెపిశే గవాణీదోపే. బలవర్తాన్నివర్లనమ్, 28, ఏత శే చావా 
౧౧ (| ర్ం “రు యు ర 

స్పిద్ధం సర్చిః చేయం సవమూరుళలే, భల్తాతకం ల్రికిటుకం త్రీ ఫలాలవణ 

త్రీయహ్. 24, అంతభ్హామం ద్విఫలికం గోపురీపాన్నినా ద హేత్, 

సశ్షూర స్పర్చిషా పేయో భోచ్యె నా ప్యవవారితః. 25. పృాత్చాండు 
"గవాణేదోవ గులొోదావ_ర్శశూలనుత్ , సరషజాయాం గృవాణ్యాం తు 

సామాన్యో విధి రివ్యతే. 26. చూర్షం మరిచమహౌాపధ కుటజత్య 
క్పంభ నం కమా ది ఇగుణమ్, గుడమి శ మధిత పీతం గృహణీదోపా 

పహం ఖ్యాతమ్, 27, 

"నేలవేము, కటుక రో హిణి, కొంకి, మిరియ ములు, పిప్పళ్ళు, ఈ ౦గను స్తజ్క కొడిసె 

పాలవిత్తులు వీని నన్ని టిని సమాన భాగములను; చిత్రమాల మును "ండు భాగ మః లను; 

కొడిసెపట్ట వదియారు ఫోగములను కలిపి చూర్జ ము చేసీ బెల్ల మును వేర్చ చల్లనినీటితో 
. కూడా త్రాగవలయును, ఇయ్యది గవాణిదోషములను, గుల్మ ములను కా మెరలను, 

జ్యరముఅను, పాండురోగములన్సు మేహాములను, అరుచిని, అతిసారమును మొదలంట 

నశిం పంజేయును. 'బెల్హమునుశలుపుటవలన బెల్ల వురంగుగ లిగన బెల్లపునీళ్లు బెల్లప్రుషర్చత్ ) 

అగును. మజీయును క ఫాధిక్యముచే దుష్ట కుగు గ్రృహణియందు వాంతులు చేయింపబ 

డీన రోగికి తగునట్టుగా కటువు (చేదు పులుపు, ఉప్పు, క్షూరము (కారము తీత ణము 
గల పదార్థముల చేత జఠరాగ్ని ని వృద్ధి కాందింపవలయును, 

మాడ, పిప్పళ్లు, సర్గక్షారయవక్షార్రములు, పంచలవణములు, మాదీపలము, కరక 
కాయలు, సన్న రాస , కచ్చూరము, మిరియములు, శొంఠి వీనినన్ని యిని సమానభాగ 
ములను గా తీసికొని చూర్షమును వేసి ప్రాతః కాలమునందు నులివెచ్చని నీటితో కలిపి 
త్రాగవలయును, క ఫనంబంధములయిన ల్ హాభీదోషములయం దియ్యది బలమును కొంతి 
ని జఠ రాగ్నిని వృద్ధినొందించును. ఈఓపషధులను వేసి కాచి సిద్ధము చయంబడిక చేతిని 



| _ రము, 
76 చక్రద త్త ర, గృహాణ్యధికా ము 

వాతనంబంధము లగు (గ వాణులయందు పుచ్చుకొనవ లెను, నల్ల జీడివి త్రనములు, శంతి, 
మిరియములు, సీప్పళ్గు, కరకకాయఖం, తొడికాయలు, ఉశళిరిక కాయలు, సౌవక్సలవ రగ 

ఇ య్బువి డాలపంము, 'సెంధవలవణయుఅను నీ మెనిమిదింటిరి ఆండుపలముల (ప్ర మాణనును 
గా తీసికొని ఈరీతిగా ఎండిన ఆవుపేడ ముద్దలను కాల్బ్పవలయును. తరువాత్ యవ 
శ్రైరము నిందులా* కలివికొని చేతితో రంగరించి పుచ్చుకెనవలయుశు. "లేకపోయిన 

ఆహారముతో కూడతినవలయుుకు. ఇయ్యిది వృదయగో గము (గం డౌలునొప్పి)పాండువ్చ 
న జ re ఆధ మ 0) ( (తెల్ల బాంపోవుట) గ్య హజణేద పరు, గుల్మము, ఉదావర్హము; శూలము సున్న గువాని 

వోలొట్టగలదు. 

ఇట్లు అన్నివిధములగు దోషములవలనం బు స్రైడీ గం హూణి దోషములకును సామా 

న్యవిధి చెప్పంబడ్నది, మిరియములు ౧ కర్ష ముచ్ శొంఠి 2 కర్ణ ములు చొ" కొడిసెపట 
లు 

ళో కరములుచొ వీటిని తీసికొని చూర్షమును చేయవలయుశు, ఆచూూర్చ నమునందు చెల లు వ నో ం 9 ; చిలికినమ జిగి తో గ < నా మును కలివి మథితేము (చిలికినమజ్జిగ తో చేర్చి త్రాగినయెడల నన్ని విధములగు గ్రహణి 
దోషములును మొదలంట నాశనమును పొందగలవు. 

అధి సౌరఠాడిచూర్లము, థ్రిజ్కై- 

వో, పాఠాబిల్యానలవ్యో వజంబూదాడిముధాతక్రీ, క టుకాతివిపా 
ఆం 9 _ జ ఇ ॥ Wy ముస్థ డార్వీభూనింబవక్ప కై ౩, 23, స్వర్వె "రేతె స్పమం చూర్షం కొట 

జం తండులాంబున్కా సమత్షైదం చ విజే చ్చర్ది జ్వ రాతీసారళూల 
వాన్, 29, తృడ్జాహ గ హణీదోపా౭ 'రోచకానలసాదజత్, 

అగరు శొంఠి, మాశేడువేజు, చి తృమాలము శొంఠి మిరియములు, పిప్పళ్ళ, 
(35) 

చేశరేడుపలుకులం, దాడిమవితులు, ఆ ెప్రూవులు, కటుకరోహీిణి, అతివస్కతుం గము సలు, , న! 
అన 

మానిపసఫు, "నేలవేము, కొడెసెవిశ్తులు వీటినన్నింటిని సమానభాగములను తీసికొని వీటి 
అన్నిటితో సమానము? కొడిసెసట్టనుతీసికొని చూర్ణమునుచేసి తేనెను క లిపి బియ్యపు 
క డుగుతోకూడ 6 ద్రాగనవలయును, ఇయ్యది ఛి, జ్వరము, అతిసారము పోటు, ది, 
గొం తెండిపోవుట, గృహణిదోవము, అసవ్యాయు (అనంగా నరో చకము) ఆగ్నిమాం 
ద్యము వీనిని జయింపంగలదు. 

. రి అలి ( =ఇక్రత్రెర్రీ కపత్లాస్టక చూర్భ ము. de 

శ్లో, యవానీ వీప్పలీమూల చతుర్ణా తక నాగశై 8, 80. మరి 
,. అధ g గ కాన్న జలా జాజీ ధాన్యసౌావర్చలె స్ప మై వృ శామ్లుధాతకీ కృష్టా 

విల్వ దాడిను తిందుక:, 81, తిగుగో వడుణసితెః ' కవీతావగుజె; 
. SI Se (one యల షా థి రు దా 
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ఆంధ్ర, తాత్పర్యసహితము. 77 

కృకకి, చూర్లోఒతిసార గ వాణిక్షయగుల్త్మ గళామ మాన్, $82. కాసం 

శ్వాసారుచిం | హీ క్క_౦ కేిశ్రాన్ద మిదం జయేక్. 

కవిస్థాష్టక చూర్భ మును చెప్పుచున్నాడు: --పీమము, మోడి, చతుర్దాతకములు 

(అనలా డాల్బనపట్ట్ర, యాలకులు, జాపతి తః నాగశేసరములు, శొం$ మిరియములు, 

చిత్రమూలము, కురు వేరు, జీలకోట్డ, ధనియ మః ర్య సౌనర్పలవణయు వీనిని అన్నిటిని 

సమానభాగములను గా తీనీకొనవల యును, చింతపండు ఆశ౭ెపువ్వు, పిప్పళ్ళు, నూేడు వే 

రు, దానిమవిక్తులు, తుమికి చెక్క వీటిని మూడురె _కైక్కువగా తీసీకొననలయును, చ 
కార అపశట్సు వెలగ ఎనిమిది రెట్టుగా తీసికొనవలయును. ఈరీతిగా తీసికొని వీని 

నన్నిటిని చూర్ణ మువేసి పుచ్చు? హోనినయెడ ల నతిసారయు, గ వాణిరోగము, క్షయ, గుల్ల 

వ్యాధి, గభరోగము, దగ్గు శారసము, మోరుఆ సవహ్యాముగానుండుట, వెక్తి_ళ్లు ఈ మొద 

గులవానిని నశింపం జేయును. ఇదియే క విశ్ఞాన్టక చూర్లము. 

నో, కరోనితా తు గోఠీరీ చాతురా తం ద్వికార్షి కమ్, 88 గ మారే జ య 

యవాన్ధాన్య కాజూజీ గృంధిన్యోవం పలాంశుక మ్ 

పలాని దాడిమూదష్టా సితాయా క్చెకతః కృతః 84 
గుణైః క పితా ప్టకవ చ్చూర్ణోయం దాడిమాష్టక 8. 

తవాశ్షీరి ఒకకర్ష ము దాల్బనపట్ట, జాప ప్యత్కి నిలకులు, నాగకేసరములం మొద 
లగునవి అన్ని యుసు శందుశెండు కర్ణ ముల, ఓమను, ధనియములు, జీలకజ్ఞ, మోడి, 

శొంఠి, మిరియములు, పిప్పళ్ళు ఇవియన్ని యును ఒక్కక్క. పలములును, దానిమ్తవిత్తులం, 
చక్కి_ర ఇరువదిఎనిమిదిపలములును కలిపి చూర్షమును చేయవలయును. దీనెని దాడి 
మొష్టక మని చెపి "ప్పెదరు, ఖం య్యదియును కపి విశ్ఞాస్ట్రక చూ గ్రయవలశే గుర్జాముల నిచ్చును, 

-ఆం్ర వొరాకుఘుటిక లు. ధృత... 

నో, చతుఃపలం సుభా కాండా త్రీపలం లవణ త్రయం, శీర్, 

వార్తాకకుడవ శ్చార్కా_ దషై చే చిత్రకా త్సలే, దగ్ట్య్వా వార్తాకురసే 
గుడికా భోజనో త్ర తరాః, 36 భుక్త కం భుక్త ళం పచం త్యాళు కాసత్యాసా 

ర్నసొం హీతాకి విప ( పషూ-చిదా వ్రతిశ్యాయ హృద్రొగఘ్నా త్స తా 

రూ రాక 7, 



CE చకదత్తార. గహణ్యధికారము. 
WY) జర (WU 

ములుదంతి నాలుగుపలములు, సెంధవలవణము, సౌవర్చలవణము,. విడాలవణకు 

అనులవణ త్రయము వీటిని ఒక. క్కు-పలములును, తెల్లనులక నాల్హుపలములు, జిల్లేడు 

సేటు యెనిమ్దిపలములు, చిత్ర మూలముళండుపలములు లును తెచ్చి వీటిని కాల్చి వారాకురస 

మునందు కలిపి మాత్రలను చేయవలయుశు. ఈమా త్రలను భో జన మెస తరువాత తీను 

చున్నయొడల శీఘ్రముగా సాహారమును జీర్ణి ంపచేయశు, దగ్గ శ్వాస, అర్యోనో౫న్వు 

మున్నగు రోగములను పోయ ట్టి హీ త్ర యు కలు౫ చేయును. విషూచిక, పఫీనస్క, గుండ 

టుపోలనుగూడ పోగొట్టును, 
రై అష్టపలఘృ తాదులు,. $ఆా- 

తో త్ఫూపణత్రి ఫలాక కలే విల్బమా'త్రే గుడా త్సలే, సరి 

ఫే ష్రపలం పక్వా మూత్రాం మందానలః వీబేత్ . 88. మసూరస్య 

కపాయేణ బిల్వగర్భం పే దతం, హాంతి కువూ్టమయాన్ సర్వాన్ 

గ్ర హణీపాండుకామలాకి, 89. కేవలం పీహిప్రైణ్యంగక్వాథో వ్యుష్ట 

స్తు దోవల;ఃః, . 

అప్ప్రపలఘృతను జె చెప చున్నాడు: శొంఠి, మీరియములు, పిన్పళ్లుక రక్క 

కాయలు, తాడి, ఉసిరిక వీటిని ఒక్క పలనుచేర్చి కల్కమువేసి దానియందుఒక పలము 

మా'రేడుపించెలు ఎనిమిదిపలముల నేతిలో పచనమునేసి తగుమెన రీతిలో మాత్రలనుకట్టి 

పుచ్చుకొనిన అగ్ని మాంద్యము నశించును, ఇయ్యది అపష్టపలఫృతమన బడును. ఇదిఅన్ని 

విధములగు కుత్షీగదో గ ములను, (గ హణులను, పాండురో గములశు కామెరలను నశింప( 

జేయును, 
రి శుంరీఘృతము, a 

కో వి క్జవధనస్య గశ్భణ దశమూలజ లే శతం, 40) 

ఘృతం నివాన్యా చ్చ వభుం గృ గ హణీసామతాముయం, 

ఘృతం నాగరక లేన సిద్ధం వానులోమనం. 41 

గృహణిపాండురోగఘ్నం “స్పీహాకాసజ్వరాపవాం. 

కంకే్ఫుతమను వెప్పుచున్నాండు:--శొంఠి కల్బ్క_ము _ దశమాూలములక హాయ 

మున పక్వము చేసి త్రాగినయెడల నోఫ, గృవాణి, అమదోేషము మొదలగువానిని శీష్ట 

ముగా పోగొట్టును. శ్రొంరికల్బు_యుస ౪ సిద్దముచేయంబడిన శే శేరు వాతమును వంచుప 

యందు అనుకూలమును చేయను. దుటీయను గ, వాణీని పాండురోగమును పోంలొట్ట 

ను, ఉబ్బసము, డస్ల, జ్వరము మున్నగువానినిడూడ పోగొట్టును. 



ఆం ధ్ర 'తాత్పర్యసహితము, 70 

౨౦ చీ కృకన్ళుతము. రతా- 

వో, చితకక్యాథకల్కా భ్యాం గ్ర గ హణీఘ 20 శతం పావక 

గుల్మ ల శోథోదరన్లీ హ శరాలాసో ఛన్నుం వ వ దిపనం. 42 

చిక్క మలక పాయము, కల్కు_ము ఫీటితో చేయం డేశ చేయి గృహాణిని వోం 

నొట్టును. వోతియును గుల్ల మున్ను ఉఊదరరోగనును, ప్రీహను, నాలను అతిసారమును 

పోగొట్టును. 

ప్రీ బిల్వాదిఘృృతము. ఈ | 

వ్ల, బిల్యాగ్నీ చవ్యార్ష్రక శృంగ బేర ౩ కా్య్యభేన క కల్కేన చ సిద్ధ 

మూాజ్యం, సచ్చాగదున్లో గ్ర గహాణీగోలైే శ్లో థాగ్ని మాం చ్యారుచిను 

ద్వరిష్టం. 43 

మా రేడుపిందెలు, చి క్రమాలు, చవ్యము, శొంఠి వీటిని కపూాయము గాగాని 

క్షల్కు_ముగా గాని చేసి మేకపాలతో సిద్దము చేయబడిన చేతిలో చేర్చి పుచ్చుకో నిన 

డొకల గ్రహణివలనం బుట్టి కోఫ, మంధాగ్ని, అరుచి మున్న గువానిని పోంగొట్టును. లో 

అద్రి చొంగేరీఘృతము. రజా 

శ్లో, నాగరం విప్పలీమూలం చితృకో వా ప్తిపిప్పలీ, శ్వదంప్టా) 

సిస్పలీ ధాన్యం ఓల్వం పాళా యనానికా. 44. వాంగోరి స్వర నె సర్పిః 

కలె నేత న ర్విపాచితం, చతుర్లుణే చ దధ్నా చ తద్ధ్భ్భుతేం కఫవాత 

నుత్ . కర. ల అర్మాంసి గృ గ్ హాణీదో వం మూత త్రకృళ్ళ్యం. పవృవాహికాం 

గుదభోంశా రి రమానాహం ఘృత మేత ద్వ స్థపోవాతీ. a6: 

చాంగేరీఘ్ఫత మును చేప్పుదున్నాండు: - శొంఠి, మోడి,చిత (తీయాలము, చెవ్యము, 

పల్లేరు, పిప్పళ్లు, భనియనులు, మాశేడుపిందెలు, అగరు శొొంఠి, ఓమము వీటియొక్క 

కల్యరును నాగకేసరముల స్వగసమున నాలు “నెల్లు "పెరుగుతో కలిపి నేతిని వండవ 

లయుశు, ఇట్టులు సిద్ధము'చేయంబడిన చేయి కఫమును వాతమునుపోంగొట్టును. మటియ 

ను అతిసారము, గ్రహణి, మూత్ర కృచ్చ్వము, ప్ర వ వాహిక, సాదదినుటు, ఆ నావాము 

మున్న గువానినిగూడ దూరముగాC బోంగొట్టును. 

2 అర్ర మరీచాదిఘమ్ఫృతయు, ర్రిత్రా- 

నో మరి చం వీప్పలీమూలం నాగరం వీప్పలీం తధా, = భల్లా 

తకం యవానీ చ విడంగం హా స్పిపిప్పలి, 47. హింగుసావర్సలం వైన 

విడ సైంధవ దార్య్యథ, సాముద్రం సయవశూారం చిత్రకో వచయా 



80 చక్రదత్తార. గ్రహణ్యధికారము. 

సహ, ఏకె రరవ ర *తపసం విపాచయీత్, ద సహ 48. వతై రర్ధపలై ర్భాగై. రతే ప్రస్థం 9 శ్ మూ 

నే సిద్ధం పయసా ద్విగుణేన చ. 49; మండాగ్నీ నాం హీతం సిద్ధం 

హూణీదోవనాళనహమ్, విషంభ మామం డౌార్బల్యం ప్లీహాన మపక 
ఉత టా. 

రతి, 50. కాసం శ్వాసం క్షయం చైవ దుర్నామసభ గందరం, కొప 

జాన్ హంతి రోగాం శ్చ వాతజాన్ క్రి మిసంభవాన్, 51. తాన్ 

సర్వా న్నాశయ త్యాళు శువ్కం దా ర్యానలో యథా, 

మరీ చాద్యమృ తమును ఇవ్వను న్నా ండు;-లామిరియ నులు, మోడి, శొం8,పిప్పళ్ళు 

నల జీడివి తనములా, ఓమము,వాయువిడ ౦గనములం, ఏనుగు పిప్పళ్లు, ఇంగువ, సౌవర్చలవణము; 

బిణాలవణమను, మవైంధవల వణము, యవశ్షారము, సాము ద్ర లవణము, చిత్రమూలము, వస 

వీటినన్ని టిని అర్థపలము అంతంత తీసికొని ప్ర స్టా త్రము “వేలిలోవండవలయును. తరు 

వాతదశమూలములరసమునందును, రండు కెట్ల మేక 'పాలతోను సిద్ధమును చేయవలయును 

ఈరీతిగా సిద్ధముచేయంబడిన చేయి అగ్నిమాంద్యము గలవారికి హితమును కలి 

గించును, అన్ని విధము లగు గ్ర హణీదోషములను పోంగొట్టును, విష్టంభరోో గమ, ఆమ 

దోపషను, ప్లీ హుమున్నగువానిని దూరముగా తోలంగించును, దగ్గు , శ్వాసము, క్షయరోగ 

ము, అతిసారము భగందరరోగమును, కఫరోగములను, వాతరోగములను, కృమిరోగ 

మును మున్నగు వీని నన్నింటిని శీఘ్రముగా ఎండుక 'క్రైలను అన్ని రూ పుమాపునట్లు నశిం 

వం: జేయును. 

c౧ 

అజమోదాం యవశకారం హింగుజీరక మౌద్భిదమ్, కృష్ణా జాజీసభూ 

తీకం కల్కీ_కృత్యపలార్లకం. 58 ఆర్డృికస్య రసం చుక్రం శీరం మ 
౬ రు య క 

_స్త్వవ్లుకాంజికం, దశమూలక పాయేణ ఘృత ప స్థం విపాచయెత్ . 54, 

భశేన సహ దాతవ్యం నిర్భ కం వా విచక్షణెక, కిమివెహూదరా 
m0 జల షె. లో ౧ 

జీర్ణ జర కుప్ప సవాహికామ్ 55. వాతీరోగాకా కఫవ్యాథిక్ హన్యా 

చ్చూల మరో -చకం, పాండురోగం క్షయం కాసం చార్భల్య గహ 

* మహాప వసు థె. గదం. 56. మహాషట్సలకం నామ వృక్ష మిరద్రాశని ర్యథా 

శ్లో, సొవర్పలం పంచళోలం సైంధవం హపుపాం వవామ్, 52, 

మహాషట్పలకఫృతమును ఇెప్పుచున్నా డు: -- సౌ వర్చలవణము, పం-చకోలములు, 

"సెంధవలవణము, బోడతరము బిడాలవణము ఓవుము, యవక్షారము, ఇంగువ జీలకల్ది, 

జాద్భదలవణము, నల్లజీలకజ్ర, వాము వీటి నన్నిటిని ఒక్కొక్క అర్భపలమును తీస్పికొని 



ఆంధ తాత్సర్ష సహితము, 81 
(త్ 

కల్యమును చేని అల్లప్రరసము, చుక్రము మేక పొలు పెరుగు తేరిన నీళ్ళు సలికడుగు ' 

దశమాలములక పాయము ఈఅన్నింటిలోను ప్ర స్యెకముగ వ స్థ్రయు చేయిని. పకరము 

చేయవలయుళు, 

తరువాత ఈఘ్బుత మును అన్నముతో లివి గాని లేక ఉ కదిగాని రోగికి త్రయ 

వలయును, కృమిరోగములను , వీనసలను, ఉదర రోగములను, అజీర్ణ మును, జ్వరమును, 

కుష్టును ప్రవాహీకను వాతరోగనును కఫరోగమును కూరలను బన * చక్రములను పొం 

డరోగములను, కయ దగ, జొర్చల్యము, గ గవాణి మున్నగువానిని ఈమ హాషట్బలక 

ఘృృతము జేవేం ద్రనివజృయు వృక్షముల బడ గజా ల్నునట్లు గహాల్చి వేయను, 

క్ర లఘుచు క్ర ము. ధ్రిఆా, 

శ్లో, యన స్వాది శుచా భాంతే సగుడక్షా దృ కాంజికాం, ర్ 

a ను స స న న ద థాన్య రా శ తీరాతృస్థం ఫం క్షం చుక్రం త దుచ్య తే, 

లవణం గుడ మధ్యారనాలమస్తు కమా వహా, 58 

పరిశుద్ద మైన 'కుండలో బెల్లము, దానికి రెట్టింపు "లేశ, డానికి రెట్టింపు కాంజి 

కము దానికి "ట్రంపు పెరుగు పెతేట చేర్చి మాడు రోజాలం ఛాన్య రాశియం దుంచిన 

యెడల నది (అనయా చుకృము) శు కృమని చెప్పంబడును. కొందరు చుక్రమని గూడ 

నందురు, బెల్లము, త గంజి "పరుగు" పని కేట వీటిని శ్రమముగా శెండుకెట్ట చొ 

ప్పున నిందు తీసికొనవలయును 

నో పసం తండులతో త తువజలా త్సస్టతీ యం చాను 
mM (U@ pL 

తం సృస్థార్లం దధితో ఒన్లుమూలక పలా న్యహై గుడా న్మానికే, గ్ర 
థి థి 

మాసో శోధితశ్చంగ బేరసకలా ద్య సింధ్వజాజ్యో! పలే, "జే కృష్ణో 

పషణయోా ర్ని శొపలయుగం నికీ ఫ్య భాండే దృ. 60. స్నిస్గై ధాన్య 

యవాదిరాశిసిహీితం త్రి న్యాసరా స్థాాపయేత్ , గే తోయధరా 

త్యయే చ చతురో వన్షాసు పుప్పాగమే. 6]. వట్ హోస్ట్ కేప్టదినా న్యతః 
పర మిదం విస్రావ్య సంచూర్ల యేత్ , చాతుర్థాతపలేన సంహిత మిదం 

శుక్తం చ చుక్రం చ తత్. 62, హన్యా ద్వాతకఫామదో వజనితా 
_ న్నానావిధా సోమయాన్, దుర్నామానిలగుల్మ భూలజళరా న్హత్యా 

నలం దీపయేత్ , 68. 

11 



82 చక్రద_త్తారే, గృహణ్యధికారము, 

బృవహాచ్చు క్ర సంధా మును చెప్పుచున్నాడు వి య్య పుళడుగు ఒక ప్రస్థమ, 

పొట్టుగల యవలనీరు మూడు ప్ర స్థమాలు, సెదనిఅర్ల ప్రస్థము, కాంజికము లో న్యూన 

కుగు వేరు ముక్కలు యెనిమిది పలములు, శుద్ధిచేసిన (కంకి అల్లము 2 ప్రస్థములు: 

సెంధవలవణము జీలకజ్ర , శెండేసీపలములు, పిప్పళ్లు మిరియ ములం 'రెండేసిపలముఖ, 

పసుపు 2 పలములు వీటివన్నిటిని గట్టి కుండలో చేయవలయును. 

పాత్రము న్నీరముగా నున్నయెడల ధాన్యము యవలు మున్న గువాని రాశియం 

దు మాడుదినము లుంచవలయును. దీనిని జ్యేష్థము అహాఢము, ఆశ్వయుజము, కా ర్రీకము 

ఈమా'సముల లో "పెట్టవలరయును, శ్రావణభా ద్రపదములలో నాలుగురోజులును, వెళ 

వె శాఖమాసములలో నారుదినములపర్యంత మును, మార్త శిర పౌాషమాఖు ఫాల్టుణమాసవు 

లలో నెనిమిదిదినములవ ఆకును 'శెట్టవలయును. 

తరువాత బయటకు తీసి చూర్ణము వేసి, దాలచినవెక్కు జాప శ్రీ , ఏలకులు నా 

గకేసరములు వీటి చూర్జ మును అందులో కలపవలయును. ఇది శు క్షమని గాని, చుక 

మనిగాని యనంబడును, ఇయ్యది వాతరోగము, క ఫరోగము అవమదోషము వీటీవల్స 

పుట్టిన అనేకవిధము లగు దోగములను, అతిసారమును, గుల్మమును, శూలమును, ఉదర 

రోగమునా పోంగొట్టును. మటీయుకు జఠ రగ్ని ని ఊద్దిపింపం జేయును, 

జక ర్రీ తక్రారిష్ట్రము, ఫూ 

నో, య వాన్య్వామలకం పథ్యా మరిచం తి వలాంశికమ్, 
య 

లవణాని పలాశాని పంచ చెకత చూరయిత, 64 
యా 0 లం 

తత కంసాయుతం జాతర తకారివ వి'బేన్న రః 
న Sr 3 
పనం శో ధగుల్తార్శః  కిమిమేహోోదరాపహామ్, 65 

త క్రారిస్ట్రముః —ఓమమా, ఉసిరిక, కరక కాయ, మిరియములు, వీని నన్నిటిని మూ 

జేసీ వలములును; పంచలవణములు ఒకొ-.క్కొ..పలమును తీసికొని అన్ని టిని చేర్చి చూక . 
| ధ్ర. 

మును చేయవలయును, ఈచూర్ల మును, మజ్జిగలో కలిపి త్రాగవలయును. ఇయ్యి దీప 

నమును కలిగించును, శ్లోఫ, గుల రోగము అతిసారము, కృమిదోషమయు మేవాకు 

ఉదరరోగము మున్న గువానిని నశింవంజేయును. దీని"కే తశ్రారిష్టమని పేరు. 

న్లో, వాట్యస్వ దద్యా దవళు క్తకాసాం పృథ క్చృథ క్యాఢకసంమి 
శ చ | ఒల శ్రా కా దరి ax Ty తం చ నుధర్హప నా, ని చ మూల రి చ్చతున్ను. సుకల్చీ 

జం నా ఇళ లట అ, 4. తాని 66. ద్రణంభసః స్తావ్య ఫుకు సుభా దద్యా దిదం "భేవజజాశ . 
యు క్షమ్, మారద్భయం తుంబురుబ_స్తగంధాధభానీయకం స్యా ద్విడసై | 
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అం ధ్ ధ్ర తాత్సర్యస సహి*త ము, 88 

ధం చ, 67. సౌవర్చలం హొంగుసిరాటి కాం చ చవ్యం చదద్యా ద్ర 

ప్రమాణము, ఇమాని చాన్యాని పలోన్మి తాసి విజర్జరీ కృత్య ఘుశే 

Bs చ్చ. 68, కృపా మజాజీ ముపకుంచి కాం చ తథాసులీం కారవిచి 

త్రికం చ పక్షుష్థిరోోఒయం బలవర్ల చేహవయస్క రోజఒతీవ బల వ 

పంచ, 69. కాం వయా మూతి యతః ప పవృ త్తే స్త త్మా_ంజి కేతి 

వదంతి సంతః, అహమూవుకాలా జ్జ యే చ్చ భక్త 'నూయావాశేతి 

వదంతి చె నం. 7౦.చకోదరం సులు మధభప్తిహో హన హృద్వ్బొగ మూానాహా 
గల (5 (6 

నురో చకం చ,మందాగ్నినా కోష్టగతం చ శూల నుర్భోవిశారా న్సభ 

గంద రాం శ్చ. 71. వాతావుయా నాను సిహాంతి సర్వాన్ స సంసె సవ మా 
క 

నం నివిధం నరాణాం, 

ఆయాముకాంజికము;ంలా ఐ 'ట్రుచెరిగిదంచి వేసిన యవలసత్తును బేడ పేరుగా నొక 

యాథకమును తీసికొననలయును, మ త్రేయును మధ్య పృ మాణగుగల కురు వేరునుక్క-_లు 

64ను ఒక ద్రొణమా క్రీ తము నీటితో చక్కగా కడిగివకండలోే వేసి పీఘట యవక్షూర 

ము, సర్షక్షారము, తుం మరులు, ద సంభ ధనియములు, విడాలల వణను, ెంధవలవణము 

ఫౌవర్నలవణము, ఇంగువ, ఇంగువప్రి చవ్యము ఏనిని ఆంజేసిపలములు గా తీసీకొనవ 

లయును, మతీయును ఇెప్పళోవు నిళహాషధులను ఒకొ్కాక్య్రావలనమును. తీసీకొనవల 

యును. తరువాత నన్నింటిని నూరి కుండలో వడయక ట్లవలయును. 

తరువాత పిప్పళ్లు, జీలకల్ర, "పెద్ద జీలక జ్ఞ? చిన్న జీ అకజలు, "జండు రకములగు 

ఆవాలు, ఓనుమ్ము చి త్రృమాలము వీనినన్నింటిని వైచి కుండకు వాసెనంగట్టి వదియేను దిన 

ములవజకు నుండనీయవలయును, ఇయ్యాది బలమును, కాంతిని, వయస్సును వృద్ధి 

పొందించును, ఈయౌాషధము తాను ఎవ్వరిని జీవింపచేయుదును” అని [ కాం=దేనిని, 

లేక ఎనరిని, జీవయామిజ= బ,తికింపవ లెను అని] (పృవర్షించును. గనుక దీనిని కాంజిక 

"పెద్దలు ౫ ప్పెదరు, 

ఇయ్యది ఒకజాములోపల అనగా యామములోపల భోజనమును జీర్ణి ంబజేయు 

ను. ఈకారణమువలన చే దీనిని ఆయామక మని చెప్పెదరు. జలోదరము, కడుపులోని 

బెల్ల, ప్లీవారోగము, వహృదయరోగమ్బు, అనాపహాము, ఆరోచకము ఆగ్ని మాంద్యము, 

శూలము, అతిసారము, భగందరము మొదలగు నన్ని విధములగు వా తరోగములును ఈ 

యామ కాంజిక మును సేవించినయెడల శీఘ్రముగా నశించిపోవును,. 



సత యేణామలకిరసస్య శుద్దస్య ద త్యారతులాం గ్గు 

స్య, 72, చూదీ కుతే ర్ల )౦ధిక జీర చవ్య /1 వ్య యే కృేష్టాహపుషా 
మోదైకి విడాగసింధు త్రిఫలాయమానీ పాఠాగ్నిధానై శ్చ పలప్ర 
మాశణే 8. 78. దత్యా త్రీవృచ్చూర్షపలాసి చాప వసా చ ,తెలస్య 
పచే ద్య్వథావత్ , తం భక్షయే దక్షుపల ప్రమాణం యేప్పచేష్టం తిను 
గంధియు కం, 74. అనేన సర్వే గృహాణివికారాః సశ్వాసశాససర్షరశే 

దళ్ భా శామ్యంతి పాయం చిరనుంభ రా చే రతస్య పుం స్ప (స్య 

చ వృద్ధి బాతుః, 75, శ్ర్రీణాం చ వంధ్యామయనాశ నొఒయం కల్యా 

ణకో నాము గుడః వదిష్టకి _తెలే మనా గృర్జయంతి త్రివృ దత్ర చి! ల జె 
త్సకాః 76, అత్ర కృమానసాధర్య్యాత్ త్రీసుగంధం పలం పృథక్, 

కల్యాణగుడనును చెద్వుచున్నాడు;---ఏంబదిపలముల మంచి బెల్ల మును, ఊసీకికా 

యలరసము వ్ర స్థముతో శుద్ది చేసి ముద్ద బేసి ర పలముల "తెల్ల తెగడ చూర్ణము తైలములో 
కాచి దానియం దాముద్దను పక్వముచేయుచ,జీలక జ మోడి, శొంఠి, మికి యనులు పీష్పళ్లు 

చవ్యము ఏనుగుపీప్పళ్టు, ఓమము వాయువిడంగములు, సెంధవలవణము కరకకాయ, 

తాడి ఊసీరక్కు అగరుకొంఠ8, చి తృమాలము, భనియములు, ఇవియన్ని యును ఒక్కొ 

క్కుపలము చొప్పున తీసీకొనవలయును, మజియును వీటిని అన్ని టిని చూర్ణ మునే 
“పెపాకములో కలిపీ యథావిధిగా వండవలయును. 

తరువాత దించి దా ల్చెనవట్ట, ఏలకులు, జావ లి, వీటినా చూర్ణమువేసి కల్రీష 

బలానుసారముగా నియొషధమును తినవలయును. దీనివలన నన్ని విధములగు గర్పివాణి 

వికారములంను, శ్వాసము కాసము స్వర భేదము శోఫము అనునవి నళించిపోవును, 
మణీయును వాల కాలమునుండి యుం జెడి అగ్ని మాంద్యము వలన నష్ట్రమె పోయిన పుం స్త 

ముగలవాని ఫుంస్త్వమును వృద్ధిపొందించుటకు కారణనుకూడ నగచున్నది. (శ్రీవ 

గనాడను గొడ్డుపోతుతన 'వును రోగమును పోగొట్టగలుగును. ఇట్లని కల్యాణక మను గుడ 

ము చెప్పంబడినది. 

తై లమునందు తెల్ల కెగడచూర్ణ మును వద్యులు పలుమారు పక్షము. చేయుచు 

న్నారు. మజీయును దీనిలో ప్రూర్టము, అనంగా మెం చెప్పంబడినట్టు-బలానుసారముగా 

దా ల్చెనపట్ట, ఏలకులు, జూప త్రి అను నీమాడింటిని ఒక్కొ .కళటపలము చొప్పున 

తీసికొనవలయును, 



ఆం థ్ తాత్సర్య సహితము. గిర్ 

న్లో కళూపషూండకానాం గాఖభానాం సుస్విన్నం నివ్కు_లత్వచామ్. 

ప సే పలశతమ్ తావముభాండే శన; పచేత్ శ పిప్పలి విప్పలీ 
/థ UU వ్ 

మూలం చిత్రకో హా_స్టివిప్పల్కీ 78 ధాన్య కాని విడంగాని యవానీ మ 

శక 

గిణాని చ, ల్రి ఫలా హ్ బ్ర మోూోదా-చ కలీిగా౭ఒజూాబిసె ౦ధవమ్, 79, వీకే క్ర 
WU aa ర 

Aa చ పి నె జర అద అన స్న పలం చై శత్రీవృ దష్టపలం భవేత్, లేలసన్ట చ పలా న్యష్టై గు వ 

3 అక wm నందనా wf చీ 
డః పంచాశ దేవ తు.80. పస్థె (శ్రీఖి స్పమేతం తు రనెనామలక స్య తు 

యదా దర్వీవ, లేపస్తు త దైన మవతారయేత్ ,81. యథాశక్తి గుడాన్ 

కుర్యా త్క_ర్భ కర్గార్ణమానకొౌన్, అనేన విధినా ఇై వ వ్రయు క్షస్తు జయే 

దిమాన్, 82. ప్రసహ్య గృ హాణీరోగాన్ కసా న్యర్యోభగందరాన్, 
జర మానాహా హృద్రోగ గులోదరవిషూ చికా!, 88 కాములాపాంను 

రోగాం శ్చ ప్ర మేహాం క్పెవ వింశతిం, వాతశోణితవీసర్పాన్ దద్రుచ 

రృహలిముకాన్. 84. క ఫవీకనిలాన్స సర్వాన్ వ్ర రూఖాం శ్చ వ్యవో 
హాతి, వ్యాధితీణా నయఃక్రీణాకి శ్ర్రీమ శ్రీణా కో యే నరాః 85, 
శేసాం వృమ్యం చ బల్యం చ వయళ్థాపన మేవ చ, గుడక ల్యాణకం 

నామ వంధ్యానాం గర్భదం పరం, 86.యాన్లువి త్తే విధాతవ్యా గుడికా 

చ క్రుథావతీ, 
మంచిపకరమయిన గువ్వడికాయలను నున్నగా వెక్కతీసి నూరుపలముల ము 

క్కులను చేసి నేతిలో వదనారుపలముల లో రాగిపాత్ర లో మెల్లగా పచనము వేయ 
వలయును, పిప్పళ్లు, మోడి, చిత్రమూలము, వనుగ్నపిప్పళ్లు, ధనియములు, వాయువిడంగ 

ములు ఓమము మిరియములు, కరకకాయ, తాడి, ఉసిరిక, కొడిసెపాలవితులు, జీల 
క్జ్ర, సెంధవలవణము వీటినన్ని (టిని ఒకొ్క్క_క్కావలము చ్”! తెల్ల తెగడ ఎనిమిదిపల 

నులు తైలము ర పలములు, 'బెల్హము 50 చలములు, ఊసిర రసముమూడు ప,ష్థములు తో 

కలిసి వండవలయును, గరిెపికు చుట్టుకొనునట్లు పాకము రాగానే (క్రిందికి దింపవల 

యను, తరువాత తమతమ శ క్త నను సరించి అర్థకర్ష మంతంత-గా మాత్రలను షపేయవ 

' లయును. ఈరీతిగా నుపయోగించిన యెడల నీవిధములై న రోగముల నన్నింటిని పోం 

గొటును, 
అ 



86 చక్రదత్తంార గృహణ్యధథి కారము. 

మజీయును గృవాణిరోగము, కుష్టు, అ లిసా రము, ఛగంధరము, జ్వరము, నృాద్దో 

గమ్ముగుల ము, ఉదరరోగము, మకూచికము, "కా మెరలు, పాండురోగములు, విం? త్రిష 
ములగు 'ప్రమేహములున, వాతరోగము, చలిదివ్యాధిదద్రు చర్శకోగము, హలీమకము, 
కఫము, సిత్తము, వాతము మున్నగు బానిసలనం ౫ లిగెడిరోగములును దీనివ౬న' నశించిప్రోనున్న, 

రోగము చేత చిక్కిపోయిన వారుగాని, వయస్ను వలనకృృళశిం చినవారు-గాన్ని క్రీ త్ర్రైనీ 

షయాదులవలన ఎండిపోవువారు గాని ఈగుడమును నేవి.పవలయొను, అట్టివారి కియ్య 

ది వీర్యమును వృద్ధిని పాందించును, బలము నిచ్చును, పూర్యపు వయోవస్థను కూడ నుజ్ర 

ల నిచ్చును. గొడ్రాండ్రు "సేవించిన యెడ ల గర్భము నిల్చును_ అవ్చుపిరౌధి కరముల 

చెప్పంబడిన క్ష శ్షుధావతీమా త్ర, లనుకూడ ని నిందులో ఉపయోగింపవలయును, 

నో తత్ర ప్రో క్షవిధా కందా సమానా రసగంధకా, 87. సమ (ఎ 

వ © రన్టి క జ్రలాభంతు పర్యా త్నాలి దృథా శయ, తతో 'బొదరనహ్ని 
స్టలోహపాతై దృవీక్ళ సము. 88, 7 గేమయోాపరి నిన్వ స్తక దలీవ త పాత 
హాక్, పరా సర్చ్ బికాశార మస్య ర_క్రాద్యయం కమాన్. 89, 
ద్యాదళం క్రి కా యావ త్చ్రయోగః ప హరారతక తదూర ర్గ పం బహు 

అ] థి 
పూగస్వ్య భక్షణం దివస పునః 90. తృతీయవవ మార సాజ్యదుగ్ధా 

అ కే వర ఖా 3 నత విధియ పి, వ రసం విదాహి ప్రీరంభామూలం తె తెలం చ సార పీ, 
91, మద్రమత్సా ఫ్రంబుజఖగాన్ త్యక్షోో ఏన్ని దః పయః విజేత గవ 
శీకయకెష్టార 3 క్రో పాజీర్ల వినాశినీ. 92, రసపర్పటికా ఖ్యాతా నిబ 
దొ చక పాణినా, 
థి WU 

చెనిచెప్పంబడినరీతిగా శాస్ర్రప్ర ప కారము శుద్ధి చేయం బ డిన పొదరసము, గంధక 

నును సమానముగా తీవీకిొని గట్టికుండలో వైచి కాటుకవలె మెత్తగా నూరవలయును, 
అటుతరువాత 'రేగుకొ య్య నిప్వులయందు లోపామయనుగుపా తః ములో దృవరూప పము 

గా చేసీనతకు చాత సపేడాని పెట్టి యంచిన యరంటి యాకలా పడ చేయ వలయును, 
ఇట్టువేసీ దీనిని పర్పటికాకారనుగా చేయవలయును. దీనిని కండురె:డు రకు లంతళా 

మాత్రలు చేయవలయును, సం జెండురతుల వణుకు సగముసగము ప్రహరమునకు అనగా 
జామునకళు "రం డుపర్యాయములు చొవ్వున నీయవలయును, 

ఇది యైన తేజువాత కెండవదినము చాల పోక చెక్క్ళలరసమునో దీనిని తీనవ 
యును, మాడవరోజామాంనము, నేయి, పెరుగు మొదలగు వానితో "పెట్టవలయును, విదా 



ఆంధ తాత్పర్య సహితము. గ్ర 

పూనునుపుట్రించువస్తు సు వులు అరంటిపండ్లు, కేకదుంపలు, ఆవసూనె, చిరిచేపలు, జలము 

లగపుట్టుచుండువీతలు, కమలములు, పక్షులు మొద లగువానిని భశ్షింపరాదు. నిదురపోవ 

రాదు. . పాలనుమ్మాత్ర మే తగి యుండవలయును, ఇది రసపర్బటక' మని “చెప్పబడినది, 

ఇయ్యది గంహాణి, క్షయరోగము, కష్టము, అతిసారము, శోషము, అజీర్ణము 

వీని నన్ని (టిని పోలొట్టు నని చక్క పాణ వైద్యుడు సాషనుభ్ధ వ యంగా చ చెప్పుదు 

న్నాడు, 

కర్రి తానుతోగము, థఆా- 

న్లో శ్లో, స్థాల్యాం సమృర్ష్య దొతవ్యా వమూపకొ రసగంధకొ. 92, 

నఖక్షుళ్లుం తమీపరి తండ టి యం ద్విమావి.కం, తతో నైపాలతాన్రూధది 
విధాయ సుకరాలికం. 98, పాంళునా పూరయే దూర్గ ం సర్వాం 

స్థాలీం తతో ఒనలః, స్థాల్యాధో నాలీకాం యావచ్రేయ ' చెన మ్బ 

క 94, తామ్ తామస్య రక్వేకా త్రి తిఫలా చూర్లర క్రిక్కా త్ర్యూవ 
ణస్యచ ర శ్లే్టేకా విడంగన్య చ తన భు 95. ఘృలే నాలోడ్య లేఢవ్యం 
ప్రథయొ దివనే తతక్కి ర క్రీవృన్ధికి ప జోతిదినం కా ర్యా కాన్రూదిము త్రీ లము 

96. స్థిరావిడంగర క్తి స్తు యనా స్థ వివతీతః, తదా పడంగం క్యధి 

కం దద్యా దృ_క్తీద్టయం పునః, 97, చసేగ సాం యోగవృద్ది 

స్తతో హ్వోసక్క మోా౭. హయం, గ్రహణ మాన్లువి త్తం చ కయి 

కూలం చ సర్వదా, 98. తాన్రుయోగో జయల్యేష మ బలవ్లాగ్ని వర్ధనః. 

తా చ్రుయోగమును చెప్పుళున్నాండు: _స్థారియండ (అనంగా ర్ట ల్పమయునందు 

ద్ధి చేయంబిడేన) ఇ మర్చనచేయంబడీన యొక్క క్యమూషముపాదరనము గంధకమును వేసి, 

గోళ్లతో పొట్టు గిల్లి ఢయంబడిన బియ్యపుగింజలు ఇండుమా ప నులును, పిమ్వటెనేపాళపు 

తౌంద్రుము దె దలగు వానిని చేర్చి మాత్రలను చేసి పాత్రలోవై చి ఇసుకతో నిండిం 

చి వేయవలయును, తరువాత ఫొయిమోద సెక్కి_ంచి నిప్వునంటించి నుంటబెట్వచుండ 
WU ల 

వలయును, 

తరువాత నాపథధి యొకర కికయును, (త్రీపలముల చూర్ణ "వెంకర కికయును 
ఒం జ యాని 

శొంఠి మిరియములఖు పిప్పళ్టు నొకరతియును, వాయువిడంగము లాకరతియశు, తేనె 

యొకరతియును నీని నన్నిటిని కలిపి చేతితో  ఆలోడనమును "చేసీ మొదటిరోజున 
నేవింపవలయును. చన్నీళ్టు శ్రౌాగవలయును, తరువాత ప్రృతీయొక్కొ-క్కరోజునను త్ర 
చూఫఘఫములగు నాపథ్గులు మున్న గువాని లో నొకొ్క్కాక్కరతిచొబ్నున హెచ్చించు 



88 చక్రదత్తలార. గృహణ్యధికారము, 

చుండవలయును. వాయవిడంగనులు మా కము ఒక్కూరతినిమాతం మే యుంచవలయ్మెన్న, 

విరేచనబంఛాదులవలన: ఎప్పుడైనను మార్చవలయ నని కోరిక గలిగనయెడల 

వాయవిడంగము నెక్కు_వగా చేర్చ్పవలయును. అనగా శెండురతుల నీయవలయును, ఫం 

డ్రౌండుదినముల పణకు నీయోగమును వృద్ధి చేయవలయును. అనగా నౌషధమును హెచ్చు 

చేయవలయు ననుట. ఈతామ్రయోగము గీహెణో, ఆముసి త్రము క్షయ భూఅము 

వీటిని అన్ని వేళలలోను జయింధును, మటీయను బలము వర్ణము జఠరాగ్ని వీటిని 

వృద్దిని పౌండిం చాను, 
థి 

ఇటని చ క ద తయందు గం వాణీ చికి ళ్చాధి కారము సంప్రూూరము. 
య x) 

క 
న ౦. 

య! 
పడ 



౯ అర్ఫోరోగాధికారము, 

-ఇపిధ్రి రితూ 

రి మాలరోగమునకు శేయందగిన నాల్లుపాయనములు, థ్రజ్రు. 

క్లో, దుర్నామ్నాం సాధనోపాయ 'శృతున్ధా పరికీ.రితజ 'భేవ 

జశూరశ్ స్వాన్ని సాధ్య త్వా దాద్యఉచ్య కే, 1. యచద్వాయో రానులో 

మ్యాయ యదగన్ని బలవృద్ధయే, అనుపానావధ ద్రవ్యం త ల్పేవ్యం నిత్య 

మర్శసాం, 2. శుప్మా_ర్న సాం పృలేపాడి కియా తీళ్షూ విధీయ తే, సావి 

ణాం రక్త మాలోక్య క్రియా కార్యా వ్ర వన త్రిక, 5 స్రుక్ తీరం “ర 

స్యు ళం లేపా ద్గుర్నామనాళొనం, కాతకిరడోఘు వత్ నిపతంతి 

గుదోద్భవాః శీ అెర్కశ్షీరం సుభాథీరం తి క్షతుంభ్యాళ్ళి పల్ల వా, 

కరంజో బ స్తమూత్రేణ లేపనం ప్ల మర్శసాం. క, అర్నోఘ్న్ దగా 

వర్తి రుడఘోషా ఫేలోద్భృవ్యా క్యోత్స్నికా మూలక ల్కే.న లేపో రకా 

ర్శసాం హితః. 6. తుంబీబీజం సౌద్భిదం తు కాంజీపిష్టం గుటిత్ర యం, 

అర్భొహరం గుదస్థం స్వా ద్ద దధి మాహవ మళ్నుతః. 7. అపాహోచర్లాం 

ఘ్రీజక శూరః హారికా లేన సంయుత!, లేపనం లింగసంభూాళ మర్శో 

సొశయతి ధ్రువం, 8, ముహారోధివ జేకస్య పథ్యాకో శాతకిరజః, కెఫేన 

శేవతో హరే లింగవ ర్తి మసంశయం. ౪. వాతాతీసారవద్భిన్నవర్చాం 

స్యర్మాం స్యుపాచశేత్, ఉదావ ర్రవిథానేన గాఢవిట్కా_ని చా సకృత్ . 

మూలరోగములను సాధించుటకు నాల్లు పొయములు, —కెెషధము లని, శ్షాగము 

లని, శ్ర కి కియ లని, అగ్నికి క్రియ లని చెప్పబడినవి, వీనిలో సాధ్యమైనది కావున 

మొదటిదగు స నాషధచికిక్సను చెప్పెదను. వాయువు ననులోమమును?ా చవేయునద్రియు 

ను జఠరాగ్ని ని సెంచునదియ నగు నౌషధము ననుపొనముతో చే మూలగోగులు 

నిత్యమును నేఏంపవలయును, ఎండినమాలటో గను: ల ెని వీళ్ల ములగు చికిత్సలను చేయ 

వలయును, ర కృన్నుస్తవించు మూలవచోగములయందు రక్తమును పరీశ్షీంచి ర కృపీ త్రము 

లను తగ్గించు చికిత్సను చేయవలయును. జెముడుపాలలోే పసపును కలిపి లేపము చేసీ 

నచో మూలదోగయు తొఈగి చనును. వేదువీర సమూలము గో నెండించి చూర్చించి రా 

చిన మూలరోగములం నశించును, జిళ్లేడుపాలం, జెముడుపాలు , చేదుపొళ్ల, సారఆకు 

12 



90 చకృదత్తా౫, అర్భోధికారము, 

లంను, కరం జము అనగా "నెమలియడ్డు చెట్టు, మేకయచ్చ వీటిని కలిపి లేపము చేసిన 

వమూలరోగయలకో శ్రేష్టము. కంద, కొడిసెపాలవి శరా పొడిచేసి వ శ్రిచేసి గదస్థా 

నమున నుంచినను, శేదుళాళ్డ, ముల్లంగి క ల్కమువేసి లేపయుచేసినను ర క క్షప్రటక్ళోరోః 

గములక్రు హీతకరము. _ చేదుసారవిత్తులు శేహాదునునుడ్చను చేసి ౫ంజితోమా త్రలను 

చేసి మూడుమా త్రేలను చేసి గుదస్థానముల నుంచీనచో మూలరోగములం దూర మగ 

ను. గేదెపెరుగును శ్రౌగినను మంచిదియే, ఉ త్తశేణిచూర్లములో హారదళ మును కల్లిక్షి 

లేపనము చేసి న్న లింగమునందు. బుట్రిన మూలలో గముల. 'బోణొట్టును. కొ్రండకరక్మా_ 

య “నేలగుమృుడు వీటి చూగ్గమును శవము చేని న లింగస్టానమాలగ్ 7 ముల బోగొట్టును; 

వాతపుటతిసారరోగములవ లె నే వివిధ ములగు మూాలరో౫ ములను గాడ నుపచర్రింపవం 

యును, ఉదావ రృపురీతిచొప్పున నే మాటిమాటికి చికిత్స చేయవలయును, 

రె మలబద్ధపు మూాలకోగములకు చికిత్స. ఆ 

న, విడ్విబదై హతం తేక ౦ యనూనీఖడసంయుతం, వాత 

ష్థార్శసాం తదు త్సరం నా స్తీహ “కశిమజం. 11. గత్సయోజ్యం యథా 

దోవం సన్నేచొం రూత్రు మేవవా, న విరోవాంతి గుదజాః ఫున స్త స 

మూహితాః, 12. త్యం చితృకమూలస్య విసా కుంభం ప్రశేపమే 

త్, తక కృంవా దథి వా తత్త జాత మరోహారం విబేత్ , 18. ఎసి త్తశ్తేష 

గ్రశమన్ కచ్భ్భూకందూరుపోపహా, గుదజా న్నాశయ త్యాళు యోజి 

తా సగుడాభ యా. 14, సగుడాం వీప్పలీయుకాం అభయాం భుతభ 

నశాం త్రివృద్దంతీయు తాం వావ్ భతయ్ ఊానులోమిక్షీం. 15. తిలా 

రుహ్క_ రసెంయోాగం భతు యే దగ్నవర్థనం, కషఘ్టరోగహరం శ్రేష్ట మర్శ 

సాం నాశనం పరం, 16. 

మలబద్దకము కలిగిన మూాలరో గములయందు వామును పేటుప్పుతో చేర్చిన మ 

జిగను భత్షింపవ "లెను, వాత కఫమువలన మూలళోగము గలవారలకు ఇంతకంకును మం 

సియా పధ మింకనొక్క_టియు "లేదు, కాబట్టి దోషము ననుసరించి _తైెలయుతముగా 

గాని, రూత్తముణా గాని త్రము నుపయోంగంపవలయును ఈక క్ర యఘచేత నళించినమా 

అరోగము మజుల కనుక ట్టదు, చిత తృమాలపు బెరడును నూరి కుండలోపలను రాచి దా 

నియందు మజ్జిగను పోసి] క్రాసళుష్న మూలరోగములు హరించును, ఛెల్లముతో వే్చి 
కర-క్కాయను భక్షించిన పీ “స్ట శ్రైశ్తేవ్యములను పోగొట్టును. తీటలను, దురదల నడంచును, 

గుదరోగముల నన్నిటిని పోగొట్టును. పిప్పళ్లు, 'బెల్లమును నేతితో వేయించిన కరక్కా 
యలో చేర్చికొని భత్షీంచినను, కరక కాయలో తెల్ల తెగడ దంతి బెట్టు బెరడులో బెల్ల 
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మును కలంపుకొని తినినయెడ ల గుదసానపు వాయువు ననులోమమును గా చేయును. 
థి 

నలనూవులు, నలజీడివితులుకలిపి తినిన యెడ ల జఠరాగ్ని వృద్ధినొందును. కుష్టరోగము, 
౧౧ య క్ ర 

మూలరోగమును నాశనము నొందును. 

అద్రి లెలాదియోగనగ ములు. అఆ... 

వో తిలభ ల్లాతకం పథ్యా గుడ శ్సెతి సమాంశీకం, దుర్నావు 

కాసశ్యాసమ్ము 0 వ్రీహాపాండుజ్వ రాపహం. 17. గోనూ తృవ్యుషి తోం 

ల వ్ ఇ ఆహ వాళి వ్ శా దద్యా త్నగుడాం వా కా రీత్రకిం, పంచక్లకయు క్షం బా త్త మె 

వ దాపయీత్ . 18. మృల్లీ ప్ప పం సూరణం కందం పకా కా (౬గ్నా పుట పాక 
(WU 

వత్, అద్యా త్న త లలవణం దుర్నా మవినివ త్తే తయె. 19. సన్నం 

వారాకఫలం ఘోషాూయాః శ్రార జేన సలి లేన, తద్ధత భృ ష్టం యుక్తం 

గుడేనాతృ క్తి ఫితో యో౭త్తి. 20, విబతి చ తకం సం తస్యాన్వె 

వాతివృద్ధగుదజాని, యాంతి వినాశం పుంసాం సహాజూ న్ఫవి స_ప్పరా 

త్రేణ, గ అసితానాం తిలానాం హాక్ వ్ర కుంచం శీతవా ర్యను, 

ఫోదతో ఒర్భాంసి నళ్యంతి ద్వజదాస్హ్యాంగవుప్టిదం. 22, 

నల్ల నూవులం, నల్ల జీడివిత్తు ౫, కరక కాయ, "భెల్టము వీనిని సమాన భాగములను 

గ్ర పొంచి భక్షీంచినయెడల మూలరోగము, దగు శ్వాసము, ప్రీ పూ పాండు 

జ్వరము మున్నగునవి నశించును. గోమూ శ్ర ములో శా త్రి యంతయును నానవెచి 

యుంచంబడిన కరకకాయను బెలముతో చేర్చి ఛక్షించినయిడల-ాని, లేక చవ్యమయు 
చి త్రమాలము శొంఠి పిప్పళ్లు మోడి పంచకోలచూర్థ ము వీటితోంజే్చిన మజ్జిగ “గాని. 

మసురాగము గలవారి కియ్యవలయును. అడ విక ౦దసు మట్టితో స్రూసీ ఫుటపాకము 
'బెట్టునట్టు ఫుటము వెసి తైలమును లవణమును కలివీకొని తినిన యెడలను మూలనగొోగము 

నష మగును చేదువీరక్షాయులో నీళ్లుపోసి పిసికి మంచిముదుక బట్టతో చానా 
వడియకట్టి దా నితో ములకపండు నుడుక పెట్టి గాని, వండిగాని నేతితో చేయించికొని 
చెల్ల ములో కలుపుకొని సేనించినయె కల మయాంలగోగములు దూరము లగును, ఆవుమజ్జ 

గను త్రాగినయెడల మిక్కిలి వృద్ధిబొందిన గుదలును, శరీరముతో పుట్టి సె అీగవ మలలును 
వఏీడురోజులలో నశించును. ఒక ఫలము నల్లనువ్వులను మొదట తిని వంటే చల్లని నీరు 

శ్రాగనయెడ ల మూల రోగముణం అన్ని నిధము 'లెనవియను నశించును. పండ్లు గట్టిప డును, 
అపయవములకు మంచి బలము వచ్చును, 



త్త చకద తే అర్మోధికారము, 
|) జాం 

అర్ర దం త్యారిష్టము, dE 

నో దంతీచిత్ర కనూూలానాం ఆభ రూక పంచమూల యో, 

భాగా న్నలాంశొ నాహోథ్య జలద్రొే విపాచయేత్ . 28. త్రొఫలం త్రిష 

లాయా శ్చ దలానాం తత చావయేత్, రే చతుర్థ శెశే. తు పూత 

తై పృదాపమేత్ . 24, క్రులాం గుడస్య తత్తిమే న్నా న్గాసార్థం ఘృుతభోజ 

నే తేన్గాత్రయా వి 'బేన్నిత్వ మర్యోభ్యో విప్ర ముచ్యతే. ల్ గ్రహణేపాం 

డురోగఘ్నం వాత నర్యోనులోమనమ్, దీపనం చాఒరుచిఘ్నంి చ దం 

'త్యారిష్ట మిదం విదుః. పాలే త్రేఒరిస్టాదిసంథానం ధాతకిలో ధ్ర లేపితే, 26, 

తెల్పడింకున నల్లదిం కున చిత్రమూలము దశమాలఅములు త్రి ఫలములు వీట్రి నొ 

| , ర్త షాద్ స అగ పి. 1 
కొక్క పలము చొప్పున తీసికొని నలియగొట్టి ద్రొలాఫునీటిలో పక్యము చేయవలయును, 

అందు త్రీ ఫలముల బెరడును 'శి పలములును జాపత్రి త పలముఖు "బెల్లము తులాప; మాణ 

మును ఆ శెపువ్వులు వీటివన్ని టి నందువేర్చి కలిపి చేతికుండలాో వైచి పదునెదురొ "జు లుం 

చవలయును. తరువాత మాత్రల ననుసరించి వ తిదినమును సేవించుచున్న చో మూల 
. . ‘yy 

రోగములు ల వాణీరోగములు 'పాండుగోగములు వీటిని నశింపం జేయును, గుదస్థాన 

మునందలి వాయువును మలమును అనుకూలము-గా వెడలించుచుండును. ఇద్దానివలన జక 

రాగ్నీ దీవించును. అరుచి జెశించును. వీనిని దంత్యారిస్థ మని యందురు. 

న్లో, కనాగళారు మ్మరవృద్ధదారుకం, గుడేన యో మోదక 

నుత్యుదారకం, అశేవదున్నా మక రోగదార కం, ! కరోతి వృద్ధం సహ 

సైవ దారకం, 27. చూన్చే చూర్లసమో శ్లైయః "మోద కే స్వీగుణో 

గుడం, త్రిపలం శృంగ జేరస్య చతుర్థం మరిచస్య చ. 28, పిప్ప 

ల్బాః వడపార్థం చ చవ్యాయాః వల మేవ చ 29. తాలీసప 

“త్ర స్ట ప పలం పలార్థం శేసరస్య చ చే పలే విప్పలీమూలా దర్గకర్షం 

చప సత్రకాత్ . 80, సూశ్షైలాకర్ష మేకం" తు కర్షం చ త్వజ్బృణాళ 

యోక్క గుడా త్పలాని తు త్రింక్ చ్చూర్త మేక శ కారయేత్ * 81, 

అత్మపమాణా గుటికా ప్రాణచేతి చసాస సుతా పూర్వం భత్యా 

త్తు పళ్చాత్తు భోజనస్య యభాబలం.. ఏ2, మద్యం మాంసర సం యూ 

హం శరం తోయం పిజే తథ్యా హన్యా దర్శాణి సర్వాణి సహజా. 
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న స్రజాసి చ, 84. వాతవి త్రకఫోల్హాని సన్నిపాతో్ద ఖాని చ, పానా 

త్యయే మూతృకృచ్చే వాతరోగగళ గ కే హా కిర్, విషేనుజ్యరే చ మం 

చే=.గ్నా పాందురోో తథ వ చ, కమిహృద్రోగిణాం మై చైవ గుల్లళూలా 

ర్రినాం తథా. 86. ఛ్యాసకాసపరీళానా హు స్యా . దమృతోేపనూ, 

సుంక్యా స్టానేఒ భయా చేయా పడ్డ) ₹ హే వీ త్రపాయుజే, 87, పాణ 

దేయం సతాం దత్వా చూర్తమానా చ్చతుర్షుణామ్, అన్లుపికొగ్ని 

మాంద్యాదో* కు సు యాజ్యా గుదజాడుంే, 88. అనుపానం పయో 

కృవ్యం వ్యాధా ౫ శేష నే పలమ్ పలద్యయం త్వనిలజే వి పీ త్తే తు 

పల త్రయం, 89. 

శొంఠి,నబ్లజీడివిక్తులు, పెద్దమాను చెక్క, బెల్లము వీటిని మోదక'ములను చేసీ తిని. 

నచో నన్నివిధములగు ము ంలదాశిగ్ ములును, మలలును నశించును. చూర్థ ముతో సమాన. 

ముగా 'బెల్లమును వాడవలయును. అల్లము ' 5 పలములు ,మి రియములు ఒకపలము, పిప్పళ్లు. 

9 పల ములం-చన్య యు 1 పలము, శాడిళప్ శ్రి ఒకపల మ్కునాగ కేసరములు అరపలము, మోడీ 

2 పలములుజాబజిప త్రి 6 మాషమయుబు, చిన్నయేలకులు ఫావ్రప పలము,లవం గపుపట్ట వట్టి వేళ్లు 
ఒక్కొక్క అర్భకర్ష మను 'బెల్లగు 50 విలఘులు వీటి నని న్నిజ్ని యూర మేసి కలిపి 2 

క్క.క్కు-తులమంతే మాత్రలను కట్టవల యును, ఇయ్యాది ప్రాణదగుటిక యనంబడును. 

సుజించుటకు ముందుగా ఈమా శ్రీను సేవించి భోజ నానంతరమున బలానుసొరముూూగా 

మద్యము మాంసరసమును యూపేకును పాలం నీరు వీనిని త్రౌగవలయును, ఇదియన్ని _ 

తెగలగు మాలరోగములను శరీరముతో కూడం బుట్టిన మాలరోగమును; వాతి త్రకఫ 

ముల నగు మూాలరో గములను నశింపజేయును. 

అతిపోనము మూ త ర్రోకఎచే యు వాతరోగము గళ గ్రహము, విషమజ్వరము అగ్ని 

హాంద్యము పాండురోగతు వీటిలో నిది హీతకరము. బమువాల్ము హృద్రోగము గుల్మ 

ోగము కూలరోగము శ్య్వాసరోగము దగ్గు వీటితోకూడిన రోగికి ఈమా గ్రోల అవ్భుత 
కుల్యములు, పీ సి త్రమువలనమూలరోగముకలిగ నేనిశెంకి అల్లము వీటికిబదులు గాకర క్యా. 
మను వేయవలయును, చూర్ణముకం ము నాలంగురెట్టు చక్కెరను కలిపి దీనిని తయారు 
చేయవలయును. ఆన్దుపీ త్రము మందాగ్ని మున్న గువానియందును, గుద్రరో గమాలయందు 

మాత్రల నుపయోగంపవలయును. కఫరోగమునం దొకపలము అను పౌనమును చేర్చ 
కలయును. వాతరోగమునందు ఇపలముల అను పొనమును సీ త్రరోగమునందు లీపలనుల 

తను'పొనమును ఈయవనలయును, 1 



94 చకృదత్త-౫ అర్భోధి కారము, 

యూర పంద యమ్? భల్లాతకపలా న్యషా శరమ దిగగా 
మతః. 41, ద్విగుకోన గుడేనై పొం వటకా నక్షసమితాన్స్ కృతై [ను 
భత్షయ త్పాతః తక్రమంభోను వా విబేత్ . 42, మండాగ్నిం ప్పషయ 

త్వెష గ్ పాణీపాండురోగవిత్ , కాంకాయనేన శిప్యేభ్యః శన్ర మారా 
న్నిభి ర్వినా. 48. భివగ్గిత మితి పో క్షం 'శేన్స మర్శోవికారిణామ్, 

కరక్కా యలు ఐదుపలములు, జీలకజ్ర,మిరియములు ఒకపలమ్ము పీప్పళ్టు ఒప 
రం 

మ్కు మోడ్ మూడుపలములు, చవ్యము నాలుగుపల ములు, చిత్ర మాలమ్తుతియి దు పలములు 
శొంఠి ఆరుపలములు, యవక్షారము కెండుపళములు, నల్లబీడివిత్తుల ఎన్సిమిచిప ల ములు, 

కందదుంప పదహోరుసలములు వీటి యన్నింటికి కెండుశెట్టు బెల్లము కలిపి పావుపానవ్స 
cn య 

సము చొప్పున మాత లను కటవలయుశు. పాతక కాలమున ఒకమా తను తిని ఇ లము చొప్పున త్రీలను ట్లు ల ప్రాత! క పము ఒక గా కను తిని వైన వ 

జిగను కాని నీళ్ళనుకాని తాగవలయును, ఇది అగ్నిమాంద్య మును పోంొట్టును, గహ జ య టా య రు WU 
ణులన్కు పాండురోగ మును నశింపచేయును, ఇది శస్త్రములు, క్షారపడార్థముఖం అగ్ని 
'తాపనములు మొదలగనినవి లేకయే జయించు నని కాంకాయనమునిచేత శిష్యులకు చెప్ప 

బడినది. మూ లరోగముల కన్ని టీకిని శే షమెన 'బొషభము, 
(JO ౬ | 

క్లో విడంగసారామలకాభయానాం పలంపలం స్వాతివశే గ ఫీఅిల 
త్రుయంచ, 44. గుడన్య వట్ ద్యాదళ భాగయుక్తా మానేన త్రింశ 
ద్దుటికా వఏధేయాః, నివారణే యశ్షవనేణ సృష్టః, స నూణభ దః క్రి 

శాక భిక్ష వే 45. అయం హీ కాసక్షుయ కుష్టనాశ నం భగందరప్లీ వొ 
జలోదరార్శసామ్, యఖశప్షచేసాన్న విహారసేపీ అనేన వృద్గ _స్తవ 
ణో భవే చ్చ. 46. 

వాయవిడంగములు, దానిమ్మ బెరడు, ఉసిరిక కాయలు, కర కాయలు వీటీ. 
నొెకొ_క,_పలమును, తెల్ల తెగడ + మూడువలములు, "బెల్లము ఆరువలనులు చొ! 

పన్నెండుభాగములశు తీరుకొని మువ్చదియుండలను కటటవలయును. ఈయుండ లను మాణీ 
( క్ర . 

భ్ ద్రుడను యశక్షుడు సృజించెను, వీనివలన దగ్గలు, తయరోగములు, కుషులు భగం . ర్మ 
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దరములు, పొడలరోగములు, జలోదరములం, మూఖరోగములంనశిందును, యభేష్టముగా 

తిరుగుట, భుజించుట పనిచేయట కలవాడు వీనిని నేనించుటచేత మసలివాం జెనను 

వయసువా6 డగును, 

అరి అఘుసూరణమోదకములు, ర్రితా- 

న్లో. మరిచమహావథధచి త్రక సూరణభ్రాగా యథోత్తరం ద్వి 
గుణా సర్వస మో గుడ భాగ; వ్యయం మోదక 8 వసిద్ధఫల:, 

47. జ్వల నంద్వలయతి జాఠరమున్తూలయతి శూలగుల ,గదాన్, నిశ్ళో 

మయతి న్స్పద మర్శాం స్వవి నా సయ త్యాళు, 48. 

మిరియము ఒకభాగము శోం8 కండుభొగములు, చి తృమాలము నాలుగుిభా ౫ 

ములు, అడవికంద యెనిమిదిభాగములు, వీటిని అన్నిటితో సమానముగా బెల్లము చేర్చి 
లడ్డులు చేసీ సేవించవలయును, ఇది ప్రసిద్ధము ఫలము లిచ్చును. జఠరాగ్ని ని వృద్ధి 

పోందించును. కడుపునొప్పీ, బల్లలు మొదలగువానిని పాకదోలును. ల్లీ పదమును మాట 

రోగమును నశింపచేయును. 

1! 

కరీ బృహత్చూరణమోద క ములు, ran 

నో, సూరణహాడళ భాగా వహ్నే కలం మహశావధస్యాతః, 

అనన భాగయు కి క ర్కరిచస్య తతో౭.వి బా గానో 49, త్రీఫలాక ణాస 
వషాలాశతాలీ వారువ్క_ర కి క్రై శ్రిహిఘ్నూనామ్, భాగా మహో వధసమా 

దహనాంశా తాలమూలీ చ. 50, భాగ సూరణతుల్యో డాతవ్యో 
వృద్ధ దారుక నాని, భృంగై లే మరిణాంశే సర్వాణ్యేక త్ర, సంచూర్ల ్య, 
51, ద్విగుణెన గుజేన యుతి నేవొ సయం వందకి పకామధనై =, 
గురువృవ్యభోజ్యరహి తే మ్వితలేషూపద్ర వం కుర్యాత్ '. ర్2, భస్తక 
మనేన జనితం పూర్ణ మగ స్తస్య యోనా శేన, ఖీవుస స్ నూరులే 
రవి యేన తౌ మపహణనె జాతౌ, 58. అన్నిబల హేతు 
ర్న "కేనలం సూరణో మవావీర్నః, ప్రభవతి న 
నాప్యర్శసా మేవః, 54, క్యాయభువ్లీ పనజిర్ద) వాణీని కఫవాతసంభూ 

తామ్ నాశయతి సరః లితం మేధాం కరుతే వృషత్వం చ. కర, హిశ్టాం 
| శ్వాస కాసం స రాజయత్ష ప మేహాంళ్చ, పీ హోనాం చాఖోగ్రం 

స్ట్ సదైత దృసాయనం పుంసాం. $56, వొ 



96 చక్రదత్తా౫. అర్న్మోధికారము. 

అడ వికంద 16 భాగములు, చి (తృమాలము ర భాగములు, కొం8 నాలు ఫౌగములు 

'మిరియములు 2 భాగములు, కరా యలు ఉసీరిక తాడి పీప్పళ్టు మోడి శాడిశప్మి 

నల్పజీడివి త్తనములు బాయువిడం~౫ ములు వీనినన్నిటిని నాట్లు నాలు భాగములును శిలశాడే 

8 భాగములును “పెద్దమూను 16 భాగములును, నిలకులు దాల్చినపట్ట కెండుకెండు భాగ 

ములు వీటి నన్నిటిని ఒక్క చోట నొక్కు_మాణుగా చూర్ణము 'రండుశెట్లు చెల్ల 

ము కలిపీ నేవింపవలయయము, ఇయ్యది కామ దేవుని వృద్ధి నొందించును. ఈయోగశరాజు 

ను శేవించినందువలన నే యగ స్తు న్దనికి ముదట భసమగునట్లు జీర్ణశ కి గలిగినది, ఆక 

రువాత ఫ్రీమనేనునకు గలిగినది అగ్నిబలను వృద్ధియే ఇట్లగుటకు కారణము, ఇయ్యి 

వలము వీర్యమును వృద్ధి నొందించునది మా త్ర మే కాదు, అగ్నికిని బలమునకును బుద్ధికి 
కారణముగూడ నె యున్నది, శస్త్రములు క్షూరచికిత్సలు అక్క లేకయే యాలో 

ములను సోగొట్టును, క్రోఫ శ్రీపదము కఫము వాతము వీటివలన పుట్టిన గ హణిని పో 

గొట్టును. శరీరము ముడుతలుపడుట వెంట్రుకలు 'తెల్టపడుట నశించును, బుద్ధిని పుం స్ట 

మును పుట్టించును. వెక్కిళ్లు శ్వాస దస రాజయత్రము ప్ర వ మేహూము వేడలకోగము 

వీటిని పోగొట్టును, ఇయ్యది ఫురుషులకు “రసా యనముతో భర్య మైనది. 

కకక సూరణపీండి, ఆ 

నో, చూదిీ కృతా ఫోూడ క సూరణ స్య 
ap) దం 0౫ 

భాగా స్తత జగన చ చిత్రకస్య, 

_మహాపధార్థా మరిచస్వ వై న్ 

గుజేన దుర్వో మజయాయ వీండీ. ద్ద 

పిండి శేసీనఅడవికంద 16 ఫాగములును, చి తేమాలము 8 ఖాగములును, శం 

ఠి, మిరియములు వీటి నొక్క భాగమును శెట్టింపు చయల కలిపి ముద్దచేనీ సేవించి, 

మూలరో గములు నశించును. దీనిని పిండిగా వలయను. అనినందున “అడ్డువలెగా? 

కుడుముల వలె గాని చేయవలయు నని తెలియవలయును, 

శ్లో. వ్యోహాగ్న్యరుమృ రవిడంగలిలాభ యానాం 
| చూర్చ్యం గుజేవ సహితం తు సదొపయోజ్యుం, 

దుర్నామకువ౫ రకోథశ కృృద్విబంధా న 
న్నీ రయ త్య బ్రలతాం క్రి మిపాండుతాం చ రీ 



ఆం ధ్ర, తాత్పర్య స సహితము, 97 

తొ. శొంఠి, మిరియములు, పీప్పళ్థు, చి తృయాలము, నల్ల జీడివి క్రనములు, వాయు 

విడంగములు, నల్లను వ్వులు, కరక్మా_యలు వీటిని చూర్దముచేసీ బెల్లములభోే. కలిపి 

యొల్ల పుడు చేవింపవల మును, ఇయ్యది మూలరోగము, కస్టం, విషము, వాపు, మలబద్ధ 

కము, అగ్ని మాంద్యము, పాండురోగము. జంతువాతము వీటిని వహారించుకు 

ఇహ 'సమశర్క-_రచూార్థ ము. ర 

న్లో, 'శుంరీకణామరి చ నాగదలత్యలం 

చూర్తీ కృతం క్రమవివర్ధిత మూర్థ్వ మంత్యాత్ , 

ఖాడే దిదం సమసితం గుదజాగ్ని మాంద్య 

కాసారుచిశ్చుసన కంఠ హృదామయెము. 59 

శొంక్కి పీప్పళ్థు, మిరియములం, తమలపాకులు, అవంగపఫుపట్ట, ఏలకులు 

వీటిని చూర్ణము చేసి బూచూర్జ ముతో సమానముగా చక్కె_రనందు కలుపుకొని తినిన 

యొడల మూలరోగము, అగ్నిమాః దము శ్వాస, కంఠరోగమ:, స్ఫూద్రోగము వీటీయం 

దు హీతమును కలిగించును, 

అరై లవణో త్రమాదిచూర్లము. రిఈా- 

శో లవణో త్తమ వహ్నికలింగయవాన్ 
చిరబిల్యమహాషిచు మర్షయుశాన్, 
వీబ స ప్పదినం మధి'తాలులి తాన్ 

యది మర్షితు మిచ్చి పాయురుహ+న్ , 60 

-సెంభవలపణము చిత్రమూలము కొడిశపాలవి త్తనములం క్రానుసువేటు పెద్ద 

“వేము పేనినవముఫా గకల్క_ ను మజ్జిగణాే నాన వేసుకొని యేడుదినములు సేవించిన మార 

రోగములు తొలంగిపోవును, 

న్లో, త్ర్ఫలా పంచలవణం కుష్టం కటుకరోహి ణీ "దేవదారు 

విడంగాని విచమర్షఫలాని చ. 61. బలా ఇాతిబలావైవ హరిద్ర, ద్వే 

సువర్చలా, ఏత తంభృత్య సంభారం కరంజత్య గ నేన వచ 62. వ్వా చ 

గుటికొం కృత్యా బదరాస్థిసమాం బుధః, వె కాం తాం సముద్ధ్భత్య 

రోగే రోగ. పృథక్ పృథక్. 68, ఉన్ణేన వారిణా పీతా ఛాన్స మేన్నిం 

_వ్రదీవయేత్ , అర్భాంసి హన్తి తశ్రేణ గుల్మ మమేన నిర్హ రేక్. 64, 

18 



9g చక్రదత్త--౫, అర్మోరోగాధికారముః 

జంతుదస్టం తు తోయేన శ త్వగగేవం ఖదిరాంబున్యా మూ త్ర కృచ్ళింక్స 
తోయేన హృద్దాగం _తెలసంయు తా, 65, ఇంద ద్రస్వర ససంయుక్రా 

సర్యజ్యరవినాశినీ మాతులుంగరశే నెనాధథ స సద్యళ్నూలహాకీ స్త ఎలా. "గ. 
క విష్థతిందుకానాం తు రసేన సహమిి, తా విపాణి వా ని సర్వా 
పాసాశోనప పృయోగతః 67. గోశక్ళ ద్ర 'ససంయుక్రా హన్యా త్కు_ష్టాన్సి 
సర్వళ ౩, ఛ్యౌమాక పాయస సహితా 'సలోదర వినాశినీ, 68. భ కచ్చు 
దం జనయతి భు _క్రస్యోపరి భశ తా అతీరోగోేవు సర్వేషు మధునా 
ఘృవ్యతాం జయేత్ . 69. లేహూమాలేణ నారీణాం సద్యః వ్రదరనా 
శిస్కీ వ్యవహా రే తథా ద్యూతే సంగ్రామే మృగయాదివు. 70 సమా 
లభ్య నరో హ్య్యూనాం శీపం విజయ్ మావ్నయాత్ 

కరక్కాయల తాడి ఉసిరిక పంచలవణములు చంగల్వకోష్టు కటుకరోహీత్లీ 

దేవదారు వాయవిడంగయు వేమువండు డ్హు ముత్తువప్రులగము తెల్ల ముత్తు వప్రులగము వసుష్ట 

మౌనివసుపు ఆదిశ్యభ శిప్రా ప్రొద్దుతిరుగుడు వీటినన్నిటిని కానుగురసముతోటి నూరి శేగ్స 
గింజలంత్ర మాత్ర లం చేస్తి సజక్కాక్కమాద్రను ప్ర వ తికోగమునందు వేరువేరుగా వేడి 
నీళ్ల అనుపానమత్రో సేవించిన యెడల జకకాగ్నని దీపీంపం జేయును. మూలహోగను 
లను పోగొట్టును, గంజితో పఫుచ్చుకొనిన గుల ఆ రోగములను పోగొట్టును, చ చన్నీ ృతో నెక 

జంతువాయువును పోంగొట్టును, కాచునీళ్ల తోటి బుచ్చుకొనిన చర దోషములను పోయా 
ట్టును. మంచినీళ్ళతో పుచ్చుకొనింయెడల మూత తృకృచ ములను పో గొట్టును. తిల తైల 

ముతో బుచ్చుకొనిన స్ఫాద్రోగములను పోయ (గొట్టును. కొడిసె ససాలరసమయుతోబుచ్చు కొన 
అన్ని విభములయిన జ్వరమును పోయొట్టును, మాధీప లరసము బుచ్చుకొనిన తౌాత్కా 
లిక భూలలను పోగొట్టును, కాచు తుమికరసములలో చేర్చి బుచ్చుకొనిం అన్ని విధమ 

లైన విషములు దిగిళోవును, ఆవుపేడ రసముతో బుచ్చుకొనిన అన్నికుస్టులును తెల్లతెగ 
డకషాయముతో బుచ్చుకొనిన జలోదరములుం నశించును. భోజనమెన తరువాత బుళ్ళు 
కొనిన భోజనమందు రుచి కలిగించును, చేత రోగము అన్నిటికిని తేనితో బాది కలీ 
కము వేయవలయను, (శ్ర్రీలక దీనిని నేవిం దినమాత్ర మున (ప దరరోగములు. నశించు 

+ వ్యవవోరము జూదము యుద్ధము వేట మొద శ్రిసహనియందు మనుజుడు దీనినినేవిం ' 

చన ఇ శాం విజయము నొందును. 

3 

a) 
క్రో తికత న | . త్రికర్రయవణా సాంగు పాఠాశ్రారనిశాద్వయం, 7 

వటునాాశకతకాం = ఆ 

అస్లు... కరగ కాకాను చ వము 

నషా ౧ చూా్రా పసన మై. 



| 1 . 5 సప-తము, స్త 
ఆంధ్ర, తొత్చర్యసఎ తదు 99 

చవ్యలతి-కాక లింగాన్ని శ తావ్యలవణాని చ గృంభిబిల్వాజ మోదాచ 
పం a న్ న జ గణోస్టావింశతి రతః, 72. వతాని సముభాగాని శ్లళ్లచూర్లాని కార 

యేత్, తతో బిడాలపదకం వీబే దుస్తైన వారిణా, 78, ఏరండ్నలతెల 

యుక్తంతు సదా లిహ్యా తతో నరక, కాసం హాన్యా తదా శోధం 

అర్భాంసి చ భ్రగందరం 74, హృచ్చూలం పార్శ తాలం చ వాత 

గుల ం తథోదరం, హీ క్కా శ్వాసప మేళోం శ్చ కామలాన్ పాండు 
రోగతాం, 75, అనూన్వయ ముడావర్త మం తేవృద్ధిం గుద క్రిమోన్, 

అన్నే చ గృ వాణీదోపా? యె నుమా పకీ ర్రిశాః 76, మహాజ్యరో 
గాము. 

పసృష్టానాం భూతోపపహత చేసాం, అవ్రజానాంతు నారీణాం ప్రజాన 
గన మేవ చ. 77. విజయో నామ చూర్దోఒయం కృష్ణాలేయేణ పూజితః, నం కో 

కరక్కాయలు, తాడి ఉసీరక్క, శొంఠి, మిరియనములు, పిప్పళ్ళు, ౬వంగ పట్ట, 

ఏలకులు, జాజిషత్రి, వస్క ఇంగువ, విషబొడ్జి, యవక్షారము, పనుపు, మ్రూనుపసుఫు, చవ్య 
ము, కటుకరోహిణి, కొడిశ పాలవి త్తనములు , వల్ల జీడిగింజలు, సదాప్క పంచలవణములు, 
మోడి మాశేడువేణు, వాము ఇవి ఆస్రైవింశతిగణ మనంబడును. వీనిని సమాన భాగము 
లుగా తీసీకొని మెత్తగా చూర్ణము చేయవలయును. తరువాత అముదములో కలుష 
కొని తులమంతను వేడినీళ్ల తోకూడా త్రాగవలయును._ దగ్చ్క వాపు మూలరోగము, 

భగంద రము,క డుపునొవ్చీ, పార్శ్గ (కూల, వాతగుల్యము, ఉదరరో గను, వెక్కిళ్ళు, శ్వాస, 

కె 

(వ మేవాము కామెరలు, పొండురోగము, ఆనునికారము, ఉదావర్త్వము, అం త్రవృద్ధి; 
ముడ్డినొనీ అనువీటిని పోంగొట్టును. ఇంకను నాచేత చెప్పంబడిన యితర గృవాణీరోగము డా వ్ + లనునివ ర్జించును, “పెద్ద పెద్ద జ్వరములతో పీడింపంబడిన వారికిని దయ్యములవల్ల మతిపో 
యినవారికిని ఇది సుఖము నిచ్చును. బిడ్డలు లేని శ్రీలకో బిడ్డలను పుట్టించును. ఇవి విజ 
యచూర్త ము, కృష్ణా తే యల వారిచేత నూాజింప బడినది. 

గ + న జ న్లో, త్రివృ త్తెజోవతీ ద శ్వదంప్ట్రాచి త కం నద్ర 78, గదా 
క్రీము స్త విళ్వాహశ్వు విడంగాని హార్తకీ, పలోని తాని వై తాని పలా 
న్యష్టా వరువ్క_రాన్, 79. వృటలం వృద్ధదార స్య సూరణస్య తు పోడ 
న జలద్రో ఇణద్య యే క్యాథ్యం చతుర్భాగావేపి.తం, 80. పూతం 
కు తం రసం భూయః క్వాశ్యభ్య (స్రీగుణో గుడ లేవాం పచేత్తు 
కం "తావ వ ప లెపనం, తత ౦ తావత్ యా ద్దర్వే స లేపనం 81. అవతార్య తతవశ్చా చ్చూ 
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రా నీనూని దాపరయేత్ , త్రివృతెజోవతీ కంద చిత్రకాన్ ద్విపలాంశి 

త్రీంశతం పలా న్యేవం చూర్లం దత్వా నిధాపయీత్ . 88. తతో మా 

త్రం ప్రయంజీత జో శ్రీరరసాశన్క పంచగులా నృిమేహాంశ్చ పాం 

డురోగం హలీమకమ్. 84, జము దర్శాంసి సర్వాణి తథా సర్యోద 

రాణిచ, డివయే ద్దవాణిం మందాం యత్షూణం చాపకర్ష త 85. వీన 

సేచ ప తిశ్యాయే ఆఢ్యవాతే తత్రైవ చు అయం సర్వగడే సేవ 

కల్యాణో లేవా ఉత్తమః, 86. దుర్నానూారి రయం వాళు దృష్టో వాక 

సహా సళక్కి భవం త్యేనం ప్రయుంజానాః శతవర్షం నిరామయాః. 87 

ఆయుహో డైర్భ ిజననో పలీపలిత నాళన9, రసాయనవర శైవ మేధా 

జననఉ త్రమః, 88. గుడ శ్లీ) గావుశాలోయం దుర్నానూగి పశ ర్రితః 

_ కఅెల్లతెగడ చవ్యము 'తెల్టదిం కున ఏీనుగుపల్రేరు చిత్రమూలము కచ్చూరము 

'పొపరబుడమ తుంగను స్పలు శొంఠి వాయువిడంగములు క రక్కాయలు వీటినన్నిటిని 

ఒకొ_క-పలమును జీడివిత్తులు రి పలములు, వెదన్రూని చెక్క 6 ఫలములు, అడవి 

కంద 16 పలములు వీటిని రండుద్రాణముల సీట్రిలో వేసి కసాయము చేయవలయును, 

నాలుగవపాలు నీరు మిగిలియండగా దింపి వాసెన కట్టి నురల పొయ్యామింద శెట్టి 

మూడింతలు "బెల్లము వేసి పక్యణయుచేయ వలయును, (తీగాపాకమురా గాస్ఫై గరిటుకు అం 

టుకొని చేచునపుడు దింపీ లూ క్రింద ఇప్పబో వు ఇకొషధముల చూర్ల ములను కలపవ 

అయును, “కెల్ల తెగడ జ్యోతిష్మతి అడవికంద చిత్రమూలము ఇవి శండుకెండు పళ 

ములంను వీలకోలు ఆవంగపుపట్ట ఏనుగుపిప్పళ్టు ఇవి అరుఆరుపలములం వొ 82 పల 

ములు తీసికొని చూర్భ ముచేసి కలపవలయును. తరువాత మాతృలను కట్టి తగునట్లుగా 

తినవలయును. జెపధముజీర మెనతరు వాత పాలను త్రాగవలయును, ఇ షిఅయిదువిధములగు 
బాం మాలా 

గుల్మ రోగములను "ప, -మేపామును పాండురోగమును హలీముక మును అన్నివిధములైన 

మూలతో గములను ఉదరరోగములను పోంగొట్టును. నముందగ్గ వాణిని క్షయరో గ మును 

పోయెట్టును, వీననయందును ప్ర తిశ్యాయమందును వాతర _క్షమందును కీత్రక రము, అన్నీ 

విధములగు రోగములయందు లూ బేసహాము ఊ శ్రమము: రి తకరను నగును, మూలరోగ 

ములను త్వరగా పోంగొట్టును. ఇట్లు అనేక పర్యాయములు ఇది నిదర్శనము చూడబడ్డడి 

దీనిని ేవించిన వారు నూరువర్ష ములు నీరోగులై జీవించెదరు. ఇది ఆయుష్యరును 

వృద్ది పొందించున డియును, తల నెరియుటమ పోంగొట్టునదియును, తెలివిని పుట్టిం చునదియ 
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నగు ఉ తవముమెన రసాయనము. ఇది బౌహుశాల మను ఉీరుగల గుడము, మూలరోగ 

అటి యా 

ములను పోంగొట్టు నని కొనియాడ బడినది, 

అం గుడభల్లాతకయు, ధ్రిత్రా 

జట క | wm దం 

కో, తోయపూన్తే యడా పాత్రే తీపోన ప్లవతి గుడ 89, 
౧ 

థ్రీ ప్ప శ్చ నిశ్చల స్పిస్టేత్ పతిత స్తు న కీర్వ తే యదా దర్వీ పృలేప 

స్సా్యాత్ యావద్వా తంతులీభ వేక్ , 90. ఏవ పాకో గుడాదీనాం సర్వే 

సాం పరికి ర్థితః, సుఖనర్ల స్పుఖస్స్పర్మో గుడః పాక ముపాగత!. 91, 

UU 
— _ 

భిషక్ భల్గాతక సహస్తార్థం ఛత్వా తె 9వ దాపయేెత్ . 98, సిద్దే 

సిం (పీ ఫలావ్యో హయమానిము స'సెంధవహ్్ కర్తాం శ సమితం దడా 
no ఈ వు పె మ $ 

త్త్వశేలాషత్ర శేసరం. 9. ఇందే దన్నిబలాపేవీ. ప్రాత రుష్టైయ మా 
న ర్ 

నవి, కుపార్శః కామలా మేహ గ్రహణేగుల్మ పాండు తాః. ౪. హన్యా 

స్ట్రహోదరం కొస క్రి మిరోగభగంధరాకా గుడభల్లాతకో హ్యేష 

శ్రౌవ్య శ్వార్మోవి కారిణా 0, 96. 

సీళ్ళతో నిండిన పాత్రలో చేసిన -కేలక యుండినను, కదలకయుండినను , నీటిలో 

యున్నను, కరగకుండినను, పాక సమయమున గరిటకు చుట్టుకొని తీగెలు పారినను, గుడా 

దులకు పాకము కలిగినదని తెలునుకొనవలయును, చక్క_గా పక్వమైనగుడము చూచు 

టకు స్వ చృముణాను వాసన రంగు రుచి కలదిగను యుండును, శెండువేలనల్ల జీడివితు 

లను ముక్కులు చేసి నీళ్ళ లో పోసి వంగే, ద్రోణపరిమాణపునీటిలో, నాల్ల వసాలు స్కి 

మిగిలియన్న ప్పుడు నూరువలముల "బెల్ల మునుక లిపి పక ము చేయవలయును. 500 నల్ల జీడి 

విత్తులను ముక (_లను చేసీ ఆపాకమునందు కలవవలయును, త్రి సలములు శొంఠి మిరియ 

నులు పిప్పళ్లు వామము తుంగము స్తలం సెంధవలవణము లవంగ పువట్ట ఏలకులు 

బాఫ తి నాగశేసరములు వీటిని ఒకొ-క్క_పలయు చొప్పున కలపవలయును. ఇటు సీద 
UU 

ణి 

మువేసీన లూ లేహుమును మనుజుడు ప్రాతఃకాలమున లేచి జఠ రాగ్ని సనుసోంచి ఛృత్షిం 

పవలయును, ఇఇయ్య్టది కుష్టులను మూలరో గనులను కౌమెగ్డను మేహానులను శ్ హూ 

ణులను గుల్మ రోగములను పొండునోగములను ప్రీ హారోగములను దగ్గును జంతువాయు 

వులను భగంధరములను సోంగొట్టును. గుడ భల్లాతకము అను ఫీరుగల. లూ బేహము 

అన్నివిధము లగు మూలనో గములందును శ్రే ప్టము అయిన దందురు. 



102 చక్ర దత్త__౫ అర్నోలోగాధికారము, 

క్ర సహసం చ పలాం శం కాగథయె ద్నుధః 97. పాదశేప్పే. జల 
ద్రొణే రనేతసి న్విపాచయేక్, దత్వా గుడతులా మేకాం లేప 
భూతం సముద్ధ ₹త్ . 98. వమూాత్సుకం వీస్పల్షీతెలం ర ోరుబూశం 3 
దాపయేత్, కడపం కుడవం ఇవా త్ర త్య గేలామరిచం తథా, 19. 
అర్భః కాస ముదావ రం పాండుత(ం శోధ మేవ చ, నాశ య్ ద్యహ్ని వాల 

. 

సాదం చ గుడభల్లాతక స్ఫృతః, 100. 
అ) 

దళమాలములు తిప్పతీగ గంటుఫారంగి నీనుగపళశ్హేరు చి త్ర మూలము కచ్చూ 
రము వేయినల జీడివి తనములు వీటిని కషాయము "పెట్టవలసిన దె. నాలవపాలు మిగిలి ap) వాని 

౮ 
యుండగా ఒక్క. ద్రొణమా, త్రపుర సములాోో నూరు ఫలముల 'బెల్బమును వేసీ చక్కగా 
పకమును జేసీ లేహముగా అయిన తరువాత దించవలయును. చేసె సీప్పళ్ళు ఆముదము 
నీనిని నాలుగునాలుగు పలములను, నీలక్రులు లవంగ ఫుపట్ట మిరియములను నాలుగు నాలు 

గు పలములను అందు కవీ పాక మువేసీ భక్షించినయెడల మూలరోగను దగు ఉదా 
౮౯ వ రము పాండునో గము వాపు వీటిని పోలొట్టును. ఇది భల్లాతక గుడమని చెప్పంబడును, 

మానీ వీషలీమూల ముఖే చ చిడసెంధవే, 101, చి త్రకం బిల్వ మభ 
యాం విష్టాష సర్చి ర్విపాచయేత్, శకృ ద్వా తాన.లోమ్యార్థం జాతే 

వే 5 0౦ 4 దధ్ని చతుర్చుణ, 102. (ఉనాణా కాం గుదభ్ళంకం మూత్ర కృచ్చం పరి 

సృవమ్, గుదవంత్సణళూలం చ ఘృత మేత ద్వ్వవోవాతి, 108. 
చవ్యము, శొంఠి, మిరియములు, సీప్పళ్టు, ఆగరుశోొంకి, యవనారము, ధనియము 

లం, ఓముము, దశమాలములు, బిడాలలవణము, సెంథవలవణము, మా శేడు వేణు, కరక్కా 
యలు వీటిని నూరి చేతిలో పక్వము చేయవలయును. మలవాతముల యానులోన్యు 
మునక పెరుగుక లిపి పక్వమును చేయవలయును. ప్రవాహిక గద భృంశము మూ తకృ 

చృర్పిము పర్మిస్త్రనము గుదళూలము అంకసంధిళూలము వీటిని ఈతైలము పోలిట్టును 
aC) వో్యోపాదిఘృుత ను. dE 

వెర్ అన పస అచ ట్రై “వ అగ రి న్డ్ న్లో, ట్ శ్రపగర్భం లాళ స్య ల్ర్గుతా భస్మ వా ణే 

_నాధితం విబతః సర్పిః పతం త్య ర్భాం స్య సంళయహ్, 104 



ఆంధ్ర, తాత్పర్యసహితము, . 108 

మోదుగకలలను భస్మ మువేసి మూడు కెట్టునీటిలో శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు 

వీటికల్కు-మువేస్తీ బి పౌనియందు సిద్ధము చేయంబడిళ ఘృతమును త్రా తాగిన గుదరోగములు 

నశించును సందచేపాము లేదు. 

జక్ర్ర(ర్ర ఉదక షట్సలస్బుత ము, rn 

సకూరః పుచకోలై. స్తు పలికె శ్ర్రీగుణోద శే, 
డై షర 

నో లగ 

సమశ్నీరం వృత ప్ర, స్టం జ్యరార్శః ప్రీహకాస ఏనుత్ 4 105 
య 

యవక్షారయు పంచకోలములు ఒకొ_క్క-పలము తీనికొని -యూండురెట్ల నీటిలో 
సమానము 7” పాలను తీసికొని 16 పదహారుపలముల చేయిని పక్టయు చేయ వలయును. 

ఇయ్య ది జరమును మూలనోగమును పీపహూరోగమును దగును పోంొటును, సన జ్వ ది ౧ ల 
' అధి సీంహ్యామృతఘృ తము. రజా 

పచే న్వ్ చతుర్ద )గే కంట కార్యమృ తా గొత్రమ్, 

సారే ఫలావా స్థేవపూతి కత్వక్క_లింగాక 2. 106 
సకోశ ర్యవడంగా స్తు సిద్ధం దుర్నామమేహానుక్, 
ఘృతం సింవ్యామృతం నామ బోధి స తేన భావీతమ్. 107 

ర 

నాలుగుద్దోణయుల నీటి భే వాకుండును తిప్పతీగె కర క్కా_యలను ఏబజేసిపల 
ము చొప్పున స పక్వయుంజేసి అందు. చిత్ర మాలము తృీఫలమ త్రికటుకములు 
ర్రానుగ శాక లవంగ పుపట్ల కొొడిసిపాలవి త్రనములు గమృడు హయవిడం ములు వీటిని 

కలిపి అందు సిద్ధము చేసిన చేతిని నేవిం చిన ప్ర మేహములు నశించును. ఇయ్యాది బోధిస 
త్వుండను బుషి చేతం జెప్పంబడిన ఫఘ్ఫుత ము. 

అర్ర సిప్పల్యాద్య లె 'తెలము. ఎతు 

నో, విప్ప లీ వరం బిల్వం శ తాపహళ్యం మదనం వాహ్, కుష్టం 

శక్రీ పుష్క రాఖ్యం చిత్రక దేవదారు చ. 108. కి; ప్రా తైలం విప 
కృవ్యం దిగుణతీరసంయేతం, అర్భసాం మూఢ వాతానాం తేక 

మనువాసనం, 109. గుదనిస్పరణం శూలం మూత తకృచ్ళ్ళుం ప పవా 
హికాం, క ట్య్యూరుప్పష్ట జార్చల్య వనూనావాం వంశ్లణా శ్ర కుం. 1 110. 

వీచ్చాగ్రావం గుచే శోథం వాతవర్శోవినిగ గహాం, ఉళ్ధానం బహుదో షం 

చ జయే చ్చైవానువాసవాత్ , 111, “రశార్గసో ముపేవేత రక్ష 
" మూచా స్రవె ద్భివక్ , దుషప్టాస్తై నిగృహీళతే తు .శరూలానాహో వస్ఫృ 



104 చక్రదత్త-ా౫. అర్మోరోగాధికారము, 

గదాం 112. లాజె$ పేయా వీతౌ చుకికదల శేసరోత్నలె స్పిద్దా 
జర [ట్రా ఉస Cd శ ॥ జాం 

హ_న్త్వ్మసస్రావంసా తథా బలా పృశ్నీప్యృభ్రార్థమ, 118, కొకశ్యాథ 
స్పవిశ్వోవా కింవా విల్వశలాటవః, యోజ్యా రకార్శసాం తద్వ జ్యో 

నో 
= జ్ 

ల్ని ఎకౌమూల లేవనం, 114. నవనీత తిలాభ్యాసాత్ కేసరనవనీశశర, 

రాభ్యానాత్ , దధిసర మధితె భ్య్యాసాత్ గుదజా శ్మామ్యంతి ర కృవహఃః 

115. సమంగోత్సల మోచాహ్యాతికీటలిల చందనై ః, ఛాగతీరం ప్రయో 

_కృవ్యం గుదచే కోణతాపహామ్, 116. 

పిప్పళ్లు యస్టిమధ్గుక ము మా రేదుపిండెలు సదాప మంగ కాయ వస చెంగ ల్వకోష్ష 

కచ్చూరము ప్రుష్కు_రమాలము చిత్రమూలము చేవదాత వీటినినూరి శెండుకెటుపాలు 

కలిపి'తెలమునుపక్యము'చేసీ అనువాసన చేసినచో మూలరో గ ముఖకు కేస ము. గూ దబియు 
1 ఆ రి 5 అ 

వెడలుటు శూలమూూ తృ కృచ్భము ప్ర వాహికమున్న గువాట్టయందును ,పిచ్బాస్రై వముమ్మ్న 

గు వాటయందు దీని నుపయోగింపవలయును. ఇయ్యది పిప్పలాద్య తెలము, ర క్ష గ్ర హాకీ 
ఓ య Came వాలి 

గలరోగులు దీనిని మొదల ర క్రమును వెడలించిసేవించిన హితకరము, లాజలతోపేయన 

వేసికొ నిగాని, పులి చింతాకు నాగ శకేసరములు నల్లకలువ వీటితో లాజెపీయరును చేసికొని 

దానినిత్రాగినచో గాని, కోేలపొాన్నము తృవపులగము వీటితో సిద్దముచేయబడిన లాజఫేయ 

ముగానిఅ స్త స్రావము నశింప జేయును. కొ డీశపట్టక షాయమందు కిొంచెయుశొంఠిచూరము 
/ వ 

చేర్చిగాని, మా రేడువిందెల రసమందు శొంఠి చూర్ణమును చేర్చి గాని ర-కార్భస్సులందు 

నిస్సంశయముగ వాడవచ్చును, చేదువీరవేరు అరగదీసి మొలలకు లేపనము చేసినను మే 

అగును, 1 నల్హనువ్వులు వెన్న; 2 తామరప్రూవులని “కీసరనులు చక్కెర నవీ 

మ్కు 8 మీగడ పెరుగు తరిచినవెంట నే వేడిగనుండు మజ్జిగ వీనిలో దేనినెనను అభ్య 

అ శు ( త శ జో ను గ 

సమును జేయుచు వచ్చినచో, రక్తము న్రవించు మూలవ్యాధులు హరించును, ముక్త 

వపులగ నలక లువ బూరుగు లొదుగు నలనువ్వులు ర కచందనము వీనిని చక్కగా నూ! 
యం a) య aD 

మేక సపాలలోకి లిపి పిసికి వడయగట్టి లోపలి కిచ్చినయెడల రకార్శస్పులు పారించును, 

న్లో, కుటజత్యక్పలశ తం జలద్రోణే విపాచయేత్ , అప్టభాగాన 

శిష్టం తు కపాయ వువతారయేత్ *, 117. వత్ర్రపూతం పునః క్యాథం 

పచే శ్రేహత్వ నూగతం, భల్లాతకం ఏిడ-గాని త్రీ కటు త్రిఫలా తథా, 

118. రసాంజనం చిత్రకంచ కుటజ స్య ఫలాని చృ వచా మతివిషొ 

బిలం వ్రల్యేకం చ పలం పలం. 119. త్రింశత్సలాని గుడస్య శూర 



జో 

nD ; " 3 
ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహితము. i. 105 

ఎ న్న” 

3 ప 8 కుడపం దదడాషి ద (తేస జప త్త 
కృత్య నిధాపయేత్ , మధునః కుడపం ద్వా ద్ద తెసి కుడ పం తథా, 

120. వవలేహ శృమ యతి చా౭-గగ్నోర కృసముద్భవం, వాతికం 

ఇ త్రికం చైవ శ్లెస్మికం సాన్నిపాతికం, 121 యే చ దుర్నామజా రోగా 
౬ యా 

సా నృర్వా న్నాశయ ల్యవి అన్లువి త్త మతీసారం పాండురోగమరోచ 
హా ర్ 

పహాణీమూరవ a ౧ తులా మి 
కమ్, 122. గ్రహణమార్ష ౦ కాగ్మ్సం శ్యయధుం కాతులా మవ, 

దు అడ శ జే | జ ర, రాలి 

అనుపానం హృతం దద్యా న్మభుత కృం జలం పయః. 128, రోగానీక 

వినాశాయ కొటజో లేహా ఉచ్యతే, 

క్రొడిసెపట్టను 100పలములు తీసికొని ఒకద్రోణపు నీటిలా* వక్ళముచేసీ ఎనిమిద 

వపాలు మిగిలినప్పుడు ఆకహాయమును. దింపవలయును, తరువాత దానిని వడియకట్టి ట్ర 

మజల ప్రాయ్యిమిద 6 బెట్టి 80 పలములు బెల్ల ము వెచి లేజూమువ బె నుడికించి ముద్దక ట్ర 

*"వీ నలజీడివి తనములు వాయువిడంగములు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు కరక్కాయ 

లు తొడియుసిరికలు రసాంజనము చిత్ర మాలను కొడిసెపా ఒపండ్లు వస అతివన మా 

శదుపింబెలు వీటిని ఒకొ్కాక్క_పలమును చూర్చించి 4 పలములచొ” నెయ్యిని తేనెను. 

కలిపి సేవిపవలయును. ఇయ్యది మూలలో ములు పెత్యరోగములు మున్న గువానిని పో 

గొటును. ఇయ్యది కృటజ'లే వూ సు. దీనికీ నెయ్యి లేన మజ్జిగ నీళు పాలు అనుపానము 

టు 
. య 

అం. రోగముల నన్నిటి నిది పోగొట్టును, ఇది అవ్లపి త్రము అతిసారము పాండురోగము 

అవోకమును పోంగొట్టును. 

క్రీ కుటజరస క్సియా. bam 

శ్లో, కటజక్యదో విపాచ్యం శతపలమార్జ్భం మహేన్ద్రసలి లేన, 

యావ త్య దరసనం తద్ద్రవ్యఎ స్వర స స్తతో గ్రాహ్యాః 124. మోా 

వారసః సమంగా ఫలినీ చ పలాంశిభి ఢ్ర్రీభి స్మ శ వత్సక బీజం 

తుల్యం చూర్చి కృతే మతు దాతవ్యమ్. 125. పూత 'త్వాధిత స్సాన్షః 

సరసో దర్వీవ లేపనో గావ్యాః, మా తాకాలోపహితా రసకియెపా 
Uy UU [1 ఈ Je 

జయ త్య సృ క్సావమ్ 126. ఛాగలీపయసా యుకా చేయా మండేన 

వా యథాన్ని బలమ్, జీరా వధ శ్చ శాలీ న్నయసా ఛాగేన భుంజీత.127. 

ర కగుడజాతిసారం శూలం సాస్ఫ గుజో నిహన్వాళ్కు బలవచ్శా రక్ష 

పిత్తం రస క్ర్యైవా హ్యుభయభాగ మ్, 128, 

14 



106 చక్రద త్త---౫. అర్నోరోగాధి కారము, 

 పచ్చికొడిసెచెక్కును నూరుపములు తెచ్చి ఆకాశము నుండిపడిన నీళ్లతో ప 

కర్వముచేసి నీరు లేకుండా పోయిన సివ్వట అప్పుడు స్పరసమును తీసికొనవల యును, బ్యూ 

గు వేరురసము ము త్రవపులగరసము ప్రేంఖణర సము వీటి నొకొ_క్కు_పలమును కొడిన్సె 

అవి త్తవనములను ఒక పలమును చూర్ణముచేసి “పెదానిలో కలపవలయును, పత్రములో 

వడియంగట్టి గట్టిపడిన పిన్హుటు దానిని మా త్ ను కాలమును అనుసించి సేవింపవలయ 

ను, ఈరస్మ క్రియ మూలరోగ ములను పోంగొట్టును. మేకపాలలో చేర్చినదిగాని మంగ 

ముతో చేక్చినదిగాని అయి -నో పీయను బలానుసారముగా నిందు త్రాగుట మంచిని, 

భాషధము జీర్ణ మైన పీమ్మటు వరియస్న మును మేకపాలతోం దినవలయును. ర కాతిసాగ 

ములు, అతిసారములు మున్నగున వన్నియును దీన నశించును, 

_ఆం్ర కట బాదిఘృ తము. ర్రిత్రు 

వ, కుటజపల వల్క_ లెకేసర సీలోత్సలలో ధ థాతకీకలై ,-ీ సిద్దం 

ఘృతం ఐశేయం థా లే ర రకార్శసాం భీషజా. 129 ® 

కొడిసెపాలపందడుప ట్ర, నాగ శేసర ములు నల్ల కల్వలు లాద్దుగ ఆశెపువ్వు వీట్రిఫ్రో 

చేసిన కల్కు_ముతో సిద్ధమచేని న నేతిని రకార్మోోరోగపు శూూలలయందు వెద్యుండు 

ఉపయోగ పె పట్టవలయున, 

అం నౌంగేరీఘ్ఫుతము. ర్రిత్రా- 

శ్లో, అవాక్సప్సీ బలాదార్వీ పృళ్నిపర్ట్మీ _త్రికంటకమ్, స్య 
సోధోదుంబరాశ్విర్ధి శృంగా శ్చ ద్విపలోని తాః 180. కషాయ 

ఏష పేప్యస్తు కవ సీ న్ని కటురోషపాణి, పిప్పలీ వీప్పలీ మూలం మరీ 

చం చేవదారు చ. 1s. కలింగం తాల ల్మలీఫుప్పం పరా చందన 

మంజనం కట్ఫలం చిత్రకం ముస్తం ప్రియం గ్వతివిమే. స్థిరా, 182, 

పద్బొత్సలా నాం ంజలోై సమంగా సనిదిగ్ధికా, బిల్వం మోచరసం 

పాఠా భాగా... స్సు స్ో కార్షి "కా; పృథక్.” 188. ' చతుఃవ పృస్థకుకం 

ప్రస్థం కహోయ మవతార యక్, త్రింశ ల్చలాని తు వస్గా "పకేషూ 

వ్వలాధిక 184. సంవ రాం వస్థాజ్వా స్వరసస్య చ 

 శేతై ర్యథోద్దిస్టై 1 తవస్థం విపాచయేత్. 185. ఏత దర్శ 

కుకీస్ త్ర తిదోవే. సన. వ్రనాహాణే గుదభింతే పిచ్చాసు 

వివిధాసు చ. 186. ఉనాన వ వావీ సహక శోధకూలగుదామధ్య, 



అంధ్ర కాత్సర్య సహితము, 107 

అం్రి త్ గ్రే పా మూఢవాళతే ముండాగ్నా వరుచా వవి, 187, (ప యోజ్యం 

విధివ పోళ్ళుర్పిః బలవర్హాగ్నీ వర్ధనం, వివిభే ప్వన్న పానేషు శీవలు వా నిర 

త్రయం. 188. 

బ్ర హ్యదండి ము త్రవప్రులగము మ్రానిపసుపు కోలశాన్న శ్రీ క టుక్ యులు మజ్జి వే 

ళు -మేడివేరు రావివేరు వీటిని ఇండుచండు పలముల వొ కపాయనమును చేయవల 

యును, వీమ్వట తి వృతీగి కటుకరోహిణి పిప్పలి మోడీ మిరియగులు చేవదారువు కొడి 

విత్తులు బూరుగపువ్వు శీరకాకోలి ర క్షచందనము రసాంజనము చేలగుమ్త 
డి చి డర మూలము తుంగము స్తలం డే ంఖణము అత్వస కరక్కాయ తామరకింజల్క_ము 

లం నల్లకలు వకింజల్క_ ములం మంజిస్టను వాకుడు వ్రేళ్లు మా లేడుపింబేలు బూరుగుర 

నము అగరుతశొంఠి ఒకాగ్రాక్క_కర్ణ ము చొప్పున గ్రపొంచి నాలుగు ప్రస్థముల కసా 

యమును ఒక పృస్థమునుగా దిగగాచి దించి పులి చెంచల యు పులి-చింతి అకుయొక్క_ర 

సమును ను రెండుప్ర, స్టములను కలికి ఒక పస ఘు నేతిని పక్యము చేయవలయును. ఆయుత 
థి 

ము మూలరోగసలను త్రిదోషజము లగు రుధినస్రావములను గుద, ంశము పిచ్చ, 

న్నగువానిని పోంగొటి త్న నుదీపింపం జేయును. క విధము లస అననం 
టల ద్శ 

యందు ఇయ్యాది యొక్క_టియే హితకర మగును, 

అం మార పొకము . ర్రిత్రూా- 

వో, పశ శే చా౬హాని నత్ష.లే, కృతమంగలపూర్వక మ్, కాలముప్ట్ట 

క్ర మాహృక్య ద్వా భస్మ సమాహరేత్. 189. ఆఢకం తేక మాదా 

య జలద్రోకో పచే దివ, చతుర్భాగావశివ్రే సున వస్ర న్రుపూ తేన వారి 

. 140. ర శంఖ చూరేస రస కుడపం పృటీప్య వివచే త్చునఏ శనైశ్శనై 

స్తు మృవ్యన్నా యావ త్పాంద్రతను రృవేత్ . 141. నర్జికాయవళూశకా 
భ్యాం శుంఠీమరిచవిప్పలీ, వషోవాతివిపా చెవ హింగుచి త్రక యో 
స్తథా. 142. ఏపాం చూన్గాని నిక్షిప్య పృథ శే నాష్ట్రమావకమ్, 
దర్వార్టి సంఘటితం ఇాపి స్థాపయే దాయనే ఘకే, 148. ఏవ వహీ హ్స్ 

సమః శూరః “కీ రితః శాక్యపాదిభిః, తోయే eel 

పచే దృస్తాఢకం షద్దుణే, పాత్రే లోహమయే దృథే విపుల 

ర్షర్వాన్ట శనై ర్పట్టనమ్. 144. దగా వం. 
పూతావశేపే. శీ సేత్, య జ్యేరండపి నాల మేష వవాతి క్షూరో 
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వరో .వాక్ళకాత్ , 145, ప్రాయ (స్ర్రీభా 

ల్యర క కతా, సంజాయ తే తహ స్రావ్యం 

వ్య శే, 146. తుర్యే ణాష్టమ కేన పోడశ 

పీతో. ముధ్వషె)వలితి కమేణ వి 

కక 147. య. మా 

కాజా నిర్షిప్టః కారోయం పలిసారణఓ 

చాతం పారా నేక వింశతిం క 4 

కృతుర్దుణే. 149. 

శుభవాసరమునదు నల్ల పువ్వుల మొక్క పఫుచె, 

కంపతో తసలం బెట్టి అభస్త మును తీస్ యం చికిొనః 

మును దోణప్రనీటిలో ప పక్యయ'వేసి నాలుగవపాలు & 

ఒక, ప్రస్టను శంఖచూర్ష మునందుపోసీ చక్క గా నుడ! 

తవజకు నుంచి సజ్జమ్షారను లను శొంకిమిరియములు 

త్ర్రమాలము వీటిని చూర్ణ ములను ప్ర, క్యేక ముగా - 

వేసి కలియం బెట్టి ఒక కుండలో నుంచి సేవింప 

మగు క్షారము, కాశ్యపుడు మున్న గువారి'చేత నిద్రకి” 

"పని చప్పుబడిన మెొక్కపునమూలమ్షార ము 

ముల నీళ్ల లేక లిపిధ్భడ మయిన లోవాసాొత్రయందుక 

డవలెను, అగ్గభాగము ఇగిరిన పీమ్మటు వడియగట్టి అం 

నిని కొంచెము ఆముద ముతో కలిపి మొలలకు శేపనవ 

వును. దీనిని ఆండునిమిషముల కాలముకన్న ఎక్కవ 

డవవంతు జలము మిగులుసట్లు కాచిన క్షారోదకము 

నందు మాడవవంకు శంఖనాభుల చూర్జ ము కలివీ 2 

వంకు కలిపిన మధ్యమ వమనియ, పదహారవపంతు 

రోదక మునకు పేరు. తారపొకము మిక్కిలి చిక్కగ 

దు. దీనినిమూలరో గను యందు వ్ర తిసౌర ణక్షారముగ 

దకము వాడునెడల శంఖనాభుల చూర్ణ ము కలం కక్షు€ 

వదియొక్క-మారులు వడపోసి ఇవ్వవలెను, కొందరు 
శి 

ఇప్పుచున్నారు, 



ల _ : అలి గా ౨ 
ఆంధ్ర, తొత్సర్యసహితము. 109 

అధి మౌరస్యూత;ము. రిఆ్కా= 

న్లో, భావితం రజనీ-చూ న్షైః స్నుహేచూర్షం పునివునకి బంధనా 

త్పుధృథం సూత్రం ఛిన త్వర్మ్నోభ గందరం, 150. స్రాగ్గశ్రీణం తతో 

వావమం పృష్టజం చాగ్రజం క్రమాత్, పంచతి కేన సంన్నేహ్య దహే 

త్ కారేణ వహ్నినా 151. వాతజం శేవ్వజం ర మై రేణ్యాస, 

జవీ త్రే తే, మహో హోంతి తనుమూలాని ఛిత్వైవ బలినో దహేత్ , 1. 

చర రక్షీలం తథా ిత్వా దే దళ్వత రణవా, క్యజటావమె: వర్ష్మశ రి 

వారదగ్గః వశ స్య తలే, 158, 

దారము నొకదానిని గాజుపా క్ర లో శుంచి దాని_పెని కొద్దిగా పనుపుచూక్ట్ణ ము 

ను వేసీ కొండ జెముకుపాలను దారము మునుధనట్లుగా పోయుచు విడుదినములు ఫా 

వనచేయవ'లెను, ఇట్లు భావనచే యబడిన దారముతో ములలను కట్టి విగించవ లెను. దీనివ 

లన మొలలు తెగి పడిపోవును, ఇట్లు చేయనప్పుడు ముందుగా తూర్పు వై పుననున్న మొ 

లకును చివరను అండకోశమునకు ముందునుండు మొలకను దారము బిగించవలెను. ఒకటి 

తెగిపడి పదవ రెండవదానికి కట్టవలె గాని అన్నిమొలలకు ఒశేపర్యాయము కట్టకూడ 

దని వృద్దవై ద్యమతము. వాళార్శస్సుకు శ్రేప్టార్శస్సుకు చికీక్స జేయునపుడు ప .చతి క 

ఘృత ము ముందుగా కొన్నిదినములు 'నేవించజేసీ పిదవశ్షారను, అగ్ని అనువానివే చికి 

తృ జేయవలెను. రకార్శస్ఫునకు పీతార్శ స్ఫునకు క్షారకర్శ యు కము. అగ్నికర్ల చేయ 
ఛ్ —0 

రాదు. రోగి బలమం దున్నయెడల మెొలలను శృస్ర్రయువే చో భీజంచి అగ్నికర ను గాని 

శ్షారకర ను గొని ప్రయోగించనగును. మూరముచే 'కాల్బబడిన మొలలు ఊడిపడిన తర్వాత 

పండిన చేరేడుపండుణాయ గలిగియున్న యెడల చక్కు గా రోగము నివ ర్తియైనట్లు గ 

హీంచవలెను. లేనిచో మరల కొన్నిదినములవరకు క్షారలేపనము చేయుచుండ వలెను, 

అండకోశమునకు ముందునుండు మొలలకు అగ్ని కర్శ చేసినయెడల షండత్వము తటస్థం 

చును. గనుక దానికి శా రాగదికర్భలే య క్ర్షములు. 

అగి ప తిసారణీయమా ర ప్రయోగవిధి. భ్రిఆా- 

శ్లో, గోజీ ఇఫాలికాప్పత్సె రర్శ స్పంలిష్య లేపయీత్ , శ్రూచేణ 

వాక్ళతం ' తిక వేర్ యంత త్యేద్యారం విధాయ చ, 15, తే చ్వాపనీయ 

పీశేత పక్యజంబూఫలో వనం, యది చ స్వా త్తే త్రత్రో భద్రం నో-ే 

వ్ర్ంపే తథా పునక్కి 155. తత్తుపాంబు పుత్రం సాజ్యం యష్టకల్కేన 



110 చక్రద త్ర, అర్భోరోగాధికోరము, 

లేపయేత్, న స్మ్నం 'ఆళవర్షాభం వహ్ని దగ్ధం స్థిత సృజం. 156 
సిర్వాప్య మధుసర్పిభ్యాం వహ్ని సంజాత వేదనాం, సమ్మగ గ్లేషు గోరీ 
రీప్లత్స చందనగైా రికె 8. 157. సామృతె స్పర్పిపా యుకె రాలేపం కార 
యే ద్భివక్, ముహూ ర్ల్షముప పవెశ్యాసా ( కోయపూశ్ల్=.థళ్గాజే. 158, 
శూర ముస్లాం బునా పాయ్యం విబంే సూత్ర 'వర్చసో, దాహేా వ్న్వా 

దిజే లేప? “శతథాతేన సర్పిపా, 159. నవాన్నం మాషతశ్రాది నేవ్యం 
పాకాయ జూానతా, వీబే ద్రణావిళుద్ధ్య్యర్థం వరాశ్యాధం స సగుగ్గులుం, 

160. జీర ర్ల ఖాల్యన్న ముద్దాతిపథ్యం తిక్తైజ్యసె సెంధవం, రూఢ సర్వ వ్రణం 

వైద్యః తారం దత్వా చ వాసయేత్ . 161. విప్పల్యా బ్యేన కశ 
సే గీపనపాచనం, ౪ 

బ్ర్రైంక వావిలి అకులయొక్క-_ రసము చేత మొలలను బాగుగా రుద్ది పెన 

శూరమును లేపనము చేస్తీ ఉన్నివ్యస్త్రముచేత గుదస్థానను కప్పి కెండునిమి సల కాళ 

ముంచి తీసీ వేయవలెను. ఆప్పుణావెంలలు పండిన -నేరేడుపండువాయ గలిగి యుండును, 

అట్టు డక భిన్న వర్ద ముగా నున్న యొడల తిరిగి పె జెస్పినరీతిని కా కారప ప్రయోగము చేయవలెను, 

ఇట్టుచేయుటచేత మొలలు నల్హబడును. తరువాత మొలలందు మంట తగ్దట కై యస 
మధుకపు కల్కు_యులో ఘృత కాంజికములు కలిపి ప్రూయవ లెను. దోషశివ మొన చలల 

నల్లనె' యుండును, వానికి తేనె నెయ్యి పూసిన వహారింనుళు, లేక క్రవక్షి 8 జువ్వి పట్ట 

గైరిక ర కచందనం తిప్పతీ౫ దీనికల్క_మును నేతితో పూయవలెను. వేడిఅన్నమును మి 
నుములు మజ్జిగ యివి ఇందు పథ్యములు, రోగము పూర్తిగ కుదిరినను మరికొంతకాలము 
సిప్పల్యాది తైలముతో అనువాసనవ న స్స్ నిచ్చుచు దీపనపౌచనాదులను సేవించుట యుక్త 

మని యందురు. 

ద్ర అగ్నీ ముఖులోవాము, సజు... 

నో, (త్రము చ్చిత్రక నిర్లుండీ న్నుహీ ముండతికా జ్ఞటాకి, ప్రశ్యే 

క్రో వ్రపలికాగ జలద్రోణ్ విపాచయేత్. 162, వల త్రయం విడంగస్య 
య్ గ్యషా త్కర్ష త్, తయ పృథక్, త్రీఫలాయాకి పంచపలం శిలాజతుపలం 

న్య సేల్ , 168. దచ్యావధీహతస్యాప వై కంకతహతస్య వ్యా పల ద్వాద 

ఛశం చేయ రుక్ష్యం లవాస్య చూర్ణితమ్. 164. వల శ్చతుర్వింశ తిఖిః 

మధుశ ర్క_రయోా ర్యుతం, ఘ సీభూ లే సుశీతే చ దాపయే దవశారిశే, 



౬, అగ్ని మాంద్యాధి కారము, 

a ఎ 

వ్ల, సమస్య రశ్షణం కార్యం విషమే వాతన్మిగ్త్యప రి 

తీళ్తే పి శ్రప్రతీకారో మంచే శ్లేవవిశోధనద్. 1 

అవ, “అన్నిమాంద్యమ క నీ పృ కరణమునం చెప్పుచున్నాడు, nt 

జఠ రాన్ని సవముపఘాగా నున్న యెడల తగ్గి వోకుండునట్లు రతీణ నేయవలయును,. 

“హోచ్చుతక్కు-వలు గా నున్న యెడల వాతమును పోంగొట్టవలయును. మిక్కి లి యధ్రిక 

ముగా నున్నయొడల వీ _త్రమును పోంగొ న్రైడ్ చికిత్సలను చేయవలయును, మందముగా 

నున్న యెడ ల కషమును 'పోలాటుటకు యత్నింపవలయును. 
లు 

క్రి హింగ్వష్ట్రక చూర్ణము, రి 

నో, త్రికటుక మజమోదా సెంధవం జీర కీ చే, 
య 

సమధరణధృతానా మష్ట మో పాంంగు ఖాగ;ః, 2 

ప్ర్యథమకబలభు క్ర కం సర్పిహో చూర్త మేతత్, 

షెనయతి జఠరాగ్నిం వాతరోగాం శ్చ హన్యాత్ , ర 

అవ, హీంగ్యస్టక మును వెప్పుచున్నాండు. అజా 

నొంఠి మిరియములు, పీప్పళు, వొాముము -సెంధవలవణము, నలజీలకణ, తెలజీల 
బక 3 యా రిం టి య 

కజలను సమానఫాగములుగా తీసీకొని ఎనిమిదవషపాలు పొంగించిన ఇంగువను చేర్చికొని 
అ 

చూరము చేయవలయును. ఈచూర్హ్య మును భోజన కాలముకందు 'మొద టిముద్దలో చేర్చి 
లం 

కొని ేతితోగూడ భక్షించవలయుకు. ఇయ్యాది జఠ రాగ్నిని పుట్టించును. వాతరోగ 

నులను కూడ నళింపం జేయును. 

న్లో, సమయవళూక మహా వధశూర్లం లీఢం ఘృతేన , గోస 

చ్చే కరుతే క్షుణాం సుఖోదక పీతం సద్యో మపహశావధం వెకమ్, క్త 

నో వ్ జే దుస్తం హీంగుసౌవర్చలాస్వితమ్, నిషమో౭వీ సము 

స్తేన మందో దీప్యేత “పావకః, ర. శుద్భోధనో వస్టివిశోధ న శ్రా పా 

15 



కద ms 0 1 తి 114 చక్ర తృ---౬. అన్నిమాంద్యాధి కారము 

అ చ ™ అజార్ ఆచ మ మా | ణప్రద కోణితవర్గన క జగరాపహోరీ కొఫవి త్ర ౦తా వాయుం జయే 

దష్టగుణా హి మండకి. 6, 

యవశక్షారము, శొంఠి సమానఫాగములు తీసికొని చూర్షముచేసి ఆవునేతితో 

కలిపికొని స్రాతకకాలమునందు నేవించినయెడల గాని, శేవలము శొంకిచూర్తమును మా 
౭ 

త్ మే తిని మంచితీగ్థమాను త్రౌగినను గాని అకలి పుట్టును. పొంగించిన ఇంగువ ఫ్లా 
A 

ర్వొలవణములను "చేర్చిన ఆన్న పుగంజిని వేడివేడిగా త్రాగినయెడల "బాచ్చుతేగులు గాను 

సమానముగామ మందయుగాను నున్న జఠరాగ్ని నుద్దిపీంచును, (అనలా వృద్ధిపొండి 

చు ననుట) ఈగంబికి ఈ క్తి కి ౦ది ఎనిమిదిగుణములం కలవు, 1 ఆకలినిఫుట్టించును, 9 

వస్తులను నిర్మలము చేయును, కి ప్రాణముల నిచ్చును, 4 రక్తమును వృద్ధిసాందించును, 

ర్ 'జ్వరమును పోగొట్టును, 6 క ఫమును పోంగొట్టును, 7 పి త్రమను నశింపచేయును, § 

వాతమును జయించును, 

ఆధి తీక్ఞాగ్ని వికిళ్స. రతా 

నో నారీటిలేణ సంయుకాం వీబే చాదుంబరీం త్యచమ్మ్ ఆభ్యాం 

వా పాయసం సిద్ధం పిబే దత్యగ్ని శాంతయే. 7. యత్కింంచి ద్దురు మే 

ధ్యం చ చ శ్లేవ్వకారి చ భేషజమ్, సర్వం తె దిత్యగ్నిహితం భుక్వా వ్వ 

వనం దివా, 8.. ముహురుహు రజీ్ట౭.ి భోజ్య మస్యోపక ల్ప యక్, 

రింధనోంతరం లా యణ నంన సపాతయేత్ . ర్ట, వి శ్వాభయాగుడూ 

చీనాం క పాయీణ వేడూవణక్, క్షి శో న్లేషష్మో మంచేగ్నా తక్స త్ర 

సురభీకృతమ్, 10. సంచకేోలం సమరిచం పడూవణ ముదాహ్ఫతకో 

మేడిచెక్క_ను కర్ష ప్రమాణముగ కల్క-ముచేసి చనుబాలతో కలిపి త్రాగవల 

యును, లేక చుడిఇెక్క నున చను బాలు వీటి ఫో తయారు చేయంబడిన పాయసము -నెనను 

త్రాగినయెడల అధ్ధికమగు జఠరాగ్ని తగ్గి శోవుకు. గురుత్వమును కల్లి ంచునడియునుు మే 

ధ్యమును కఫమును కలిగించున దియు నగు నౌషధములు అన్నియును అత్యధిక మగు జ్ర 

రాగ్నికి హిశకరము లగును. ఇట్టులే భుజించి నిద్దురపోవుటయు: గు హీతకర మగును, జీర్ణ 

ము కాక యన్న ప్పటికిని ఈరోగము గలవానికి మాటిమాటికి భోజనము "పెట్టుచుండవర 

యును, ఇట్టిరోగులకు భోజనము సీయకున్న యెడల జఠరాగ్ని కి భగినయాహుతి'లేక, ప్రాణ 

ములే పారింపయాచును. కొంకి, కరకకాయ, తిప్పతీగ వీటిని క సాయము న్య 

నాల్దవవంతు పడూపణ చూర్ణము వై చి తౌగినయెడల శ్రేష్మము వారించి ఆకలి: బ 

ట్రించును, దీనిని, అవంగపుపట్ట, చాళ్ళెన చక్క. వేని పరిమళింపంటేని. త్రీస్సి సికొనవచ్చును, 
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ఇస్టేన కఫముచే మందమైన అన్ని దీవించును. పిప్పళ్లు, మోడి, చవ్యమను ద్రవ్యము, 

చిత్ర, 5 మూలము, న్లొంఠి, మిరియములు 2 ఇయ్యని షడూషవాము లని చెవ్చంబడును, 

న్లో, హరీతకీ భత్యుమాణా నాన శేణ గుడేన వా మైంధవొప 

పీ*తా వాపి సాత శ్య నాన్ని దీపని, 12, సింధూస్థ పథ్య నుగథోద్భన 

వహ్ని చూర్ణ ముష్టాంబు నౌ వీబతి యః తులు నన్షవహ్నీ 1 తస్యానింే పెద 

సఘ్బు తేన వరిం నవాన్నం భస్మ భవ తశ నమా త్రో బుహా క్షణేన. 18. 

సింధూళే హింగులి, ఫలాయమ మూసీ వ్య్మె. పె, ర్తుజోంతై ర్పుడ కా న్నకు 

శ్యాత్ తె రత ప సస్టైప్సి మివాప్పువ న్నా “భుంజీత. మందాన్ని 

రవీ ప్రభూతమ్. 14. నిడంగభల్లాతక చి త్రోకొమృడాః సనాగరా స్తుల్య 

గుడేన సర్పివూ, నివాంతి యే మందహుతాశనా నరాః భవంతి తే 

చాశబతుల్భ్టవహ్నయః 15. గుడేన శోంఠీ మధవోపకుల్యాం పథ్యాం 

తృతీయా మథ దాడిమం వ్యా అమే న్వజైము గుదామయేషు వర్చో 

విబంభేషు చ నిత్య మద్యాల్ . 16: భోజనాగ్రా హితం హృద్యం దీప 

నం లవణార్ల ర్ల కం, అగ్ని సందిప నం హృద్యం జిహ్వ కంఠవికోధనమ్. 17. 

అవ, 'అగ్నీదీచ వకములగు నౌషధ ముల జెప్పు చున్నాడు: శొంఠి తో గాని బెల్ల 

నుతోగాని. సెంధవలపణముతో గాని క లివి క్షింపంబడిన కరక కాయ ఎల్లప్పుడును జర 

రాగ్నిని దీపీంపంజేయును. సైెంధవలవణము కరక కయ పిప్పళ్లు చిత త్రమాలము వీటిని 

చూర్ణ్షమువేసి దానిని వేడినీళ్లతో కూడ కలిపీ అగ్ని మాంద్యము కలచోండు త్రాగినయొ 

డల, శు మాం'సములు చేర్చిన కోత్తయన్న మెనప్పటికిని ఒక్క_తణము లే భసమై 

పోవును, సెంధవలవణము, పొంగంపేన ఇంగువ, కరకకాయ, తాడి, ఉసిరిక, ఓమము, 

శొంఠి, మిరియములు, పిప్పళ్లు వీని నన్ని (టిని సమానథఫాగములను తీసికొని వీనియన్ని 

ఆరో సమానమగునట్లు బెల్లమును చేర్చి మాత్రలను చేయవలయును. ఈమాత్రల 

నగ్నిమాంద్యముగలరో గ భక్షించినయెడల మిక్కిలి ఆక లిక లిగి భుబీంపగలండు, వాయు 

విడంగములు నల్రజీడివి తృనములు చిత్ర మూలము తిప్పతీగ శొంఠియును పలముపలము తీసి 

కొని వీనియన్ని జి తో స సమముగా చెరకును, చేతిలోక లిపి మా త్రలనువేసి భక్షీంచినయె 

డల అగ్నిమాంద్యము గ రోగి బడబాగ్నితో సమమగు జఠరాగ్ని కలవాండగును. 

'జెల్లముతోకూడ కలిపిన శొంఠినిగాన్సి లేక పిప్పళ్థనుగాన్సి కరక కాయచూర్భ మును 

గాని 'దాడిమఫలమునుగాని , ఆమరోగములయందును, అజీర్ణ రోగములయందును, 
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గుదస్థాన పురోగములం కలిగినప్పుడును పృ తినిత్యమును భతణసేయచుండవలయన్న, 

భోజన మునకు ముందుగా వీనిని భుజింపపరయును. ఉప్పును అల్లపుయుక్క_లును భో 

నమునకు ముందుగాభక్షీంచిన జివ్యాక ౦ఠవిశోధనమును వేయును, 

న్లో, కవిద్ణవిల్వచాం గ మరిచాజాజిచిత కై ఏ కఫవాతహర్రో 

హీ ఖండో దీపనపాచనః. 18, విప్పలీం కస బేరం చ జేవచాగ 
చి త్రకమ్, చవికాం బిల చేళీం చ అజమోదాం హరీతకివ్, 19, 

మహశషహధం యమాాసీం చ ధాన్యకం మరిచం తథ్యా జీరకంచ్చా 

హింగుం చ కాంజికం సాధయే ద్భిషక్ _ 20, ఏవ శా గూలకో నామ 

ఫి 

కాంజికో౭.గ్నీబల పృదః, సిద్ధార్థ తెల సంభృష్టో దశ రోగాన్ వ్యపోహతి 
21. కాసం శ్వాస సుతీనారో సండురోగం 7 సకాములమ్ ఆమం చ గుల 

శూలం చ వాతగుల్మం సవేదనమ్, 22, అర్భాంసి శ్వవథుం చైవ భే 

వీలే చ సాత్త వ్రత కీ రపాకవిధాచేన కాంజిక సావి సాధనమ్, 28, 

వెలగపండు బిల్వము, మజ్జిగ పులిచింత్క, మిరియములు, తెల్లజీలక జ్ఞ, చిత్రమా 

అను వీటిని చూర్గముగాచేసి సేవించిన జఠ రాగ్నీ నుద్దిపింపం జేయును. అతిగా మలము 

వెడలు చున్న యెడల బంధించును, అన్నము నరిగించును. కఫమును వాతమును గూడ 

పోంగొట్టును.. పిప్పళ్లు, అల్లము, దేవదారు, చిత్రమూలము, చెవ్యము, నూ లేడుపించెలు, 

వాము, కరక కాయలు, కొంకి, ఆఅజామోదము, 'ఫనియములు, మిరియములు, జీలకజ్డ, గం 

గువ వీటితో గంజిని కాచవలయును. ఇయ్యది శార్దూలక కాంజికమని సిలవంబడెడి ; గంజి, 

ఇది జఠ రాగ్నిని వృద్ధివాందించును. బలము నిచ్చును, తెల్లఆవనూ నెతో కలిసినయెడల 

నీగంబి ఈ శ్రీ దిపదిరోగములను పాజచోలును. దగ్గు, ఉబ్బసము, అతిసారము, పాండు 

వోగము “యెరలు, అమము, గుల్మ రోగము కూల, వాతగుల్మ ము మూలరోగన్ము, 

శ్రోఫ వీటిని దూరముగా పొజుగ్ధోలును, కాని రోగులు తమతమ శరీర సృకృతుల నను 

సరించి అన్న పౌ నాడులను కీసికనవల యను. పాలను పాకము చేయరీ తత * నే గంజిని 

కూడ వేసీకొనవపలయును. 

క్రై అగ్ని ముఖచూర్భ య. థఅఆా- 

న్లో, హీంగుభాగో భవే చేకో వచా చ ద్విగుణా వేక్ 

వీప్పలీ త్రి తిగుణా చైవ ళృంగ బేరం చతుర్లుణమ్. 24. యమానికా ఘు 
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చగుణా వడ్డుణా చ హారీతక్రీ చిత్ర కం సప్తగుణితం కష్టం చాష్ట్రగుణం వాలా 

5 wa భవేత్ . 25. వత ద్యాతహరం శూరం పతమాత్రం ప్రసన్నయ్యా, పి బే 
దధ్నా మస్తునా వా సుకయా కోన్లవారిణా 26. సోదావర్త 
మజీర్లం చ వీ రీ హోన ముదరం తభ్యా అంగాసి యస్య శీర్వంతే విషం 
నా న భతీతహ్. 27, అర్మోహరం దీపనం చ శైవ్వమ్నం గుల్మ నార్ 

నమ్, కాసం శ్యాసం నిహం త్యాళు తథైవ యత్ష నాశ నమ్, 28, చూర్ణ 
మగ్నిముఖం నామ న క్వచిత్ప తి హన్యతే, 

పొంగించిన ఇంగువ ఒకఖాగము వస రెం కుభాగమయులు, పిప్పళ్లు 2 భాగములు, 
అల్లము నాల్లంఫాగ ములు, నామము అముదుభాగము లు, కరకకాయ ఆరు ఫౌగమయులం, 
చిత్రమూలము ఏండుభాగ ములు, చెంగల్వకోమ్లు ఎని న్మిదిఫాగ ములు తెచ్చి చూర్డ ముచేశి 

పిస్ మద్యయ లో కలిపి ర్రాగినయెడల వాతరోగనులు హారించును, లేక పోయిన చో 
పెరుగు మీగడ వైగలసనీళ్లు, మద్యము, వేడినీళ్లు వీటిలో నీదైన నొకదానిత్రో చేర్చి 
తౌగవలయును, ఉదావ ర్రయును అజీర్ణ నము పొడలకోగము, ఉదరరోగమును, కాళ్ళ 
చేతులను ఎనలాగురోగమును, విషభతణయు వలన వచ్చినకిేగముంను మూలరోగమయును 
నశి.పం జేయును. జఠ రాగ్నిని సెం పొందించును. కఫమనును వాతమును గుల్ల ములను 
పోంొట్టును, ఇయ్యది అగ్ని ముఖమును పేరుగల చూర్ణ ముం ఎట్టి విషమ మగు సలమున 
నైనను దీనికి ఎదురు. లేదు, థ్. 

ఇర పానీయ భక ఘుటిక, గతా 

రసోఒర్ధ భాగిక స్తుల్యా ద్విడంగమరిచాభాకాః, 29 
'భకోదోకేన సంమర ర్ట _ుగ్యో ద్ద దుంజా సమాం గుటీమ్, 

భకొదకానుపానై కా నేవ్యా వహ్ని వదీపనీ. కిం 
వార్యన్న భోజనం చాత్ర పయో సాత త్య మిష్య తే, 

పాదరసము సగ భాగము, వయవిడంగములు, మిరియమయు* కృష్ణాభ కనీంధూ 
రము ఇవి సమానఫాగములును తెచ్చి అన్నింటిని బియ్యపుకడుగుతో నూరి సొంగింజ అం 
తంతగా మా శ్ ను కట్టవలయును, బియ్యపుక డుగు అను పొనముతో వీనిని చేవించిన జథ 
రాగ్ని ని వృద్ధిపాందించును సీటిలోోనుం చిన యన్నము శఈయౌపషధము నేవించుకాలమున 
అత్యుత్తమ ముని వైద్యు. లందటి యభిప్రాయము. 
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_ఇం్రబ్బహద గ్నిముఖచూర్ష ము. ర్రిజా- 

చా్యతారొ చిత్రక ౦ పాఠా కరంజలవణాని చ 81, సూస్షై 

లాపతృకం భార్త మిఘ్నం హింగుపొవ్మరం, శోకీ దారీ త్రి 

న్కు స్తం వదా సేంద్రయనా తధా. ఏజి, ధాత్రీ జీరకవృ మోన్లుం శ్రేయ 

సీ చోపకుంచిక్కా ఆన్లునేతస మమ్టూకా యమానీ సురదారు చ, $8, 

అభయాతివిపా శ్యామా పావుపారగ్యథధం సమం, తిలపున్క_రశి గూ 

శాం కోకిలాతపలాశ మూ. 84, శ్రూరాగే లోహాకిట్టం చ తప్తంగో 

మూత్రన సెచితం, సమభాగాని సర్వాణి సూత్ష చూర్లాని కారయేత్. 

. మోతులుంగ రనేనెవ భావయే చ్చ దినత త్రయం, దినత త్రయం 

చ ర “కేన చార్దక స్వరశే సేన చ.86. అత్యగ్ని కార కయ! చూర్చ్య 0వ ప్రదీష్తన్నిన 

వృభం, ఉపయు క్షవిధానేగ నాశయ త్యచిరా ద్ద దదాని, 87, అజ్ 

ర క మేథో గులాన "ప్తీహానం సుదజాని చ, ఇదా ణ్యంతే నృద్ధిం చ 

ఆక్టీలాం ౩ న -తకోడితం. 88, వ్రణుద త్యుల్పణాన రోగాన్ నష్టం వహ్నీం 

దీపయేత్ , సమ స్తవ్యంబనోచే పుతం భక్త కం దత సుభాజనే, 89, 

స దస్య చూర్షస్య బిడాలపదమూత్రకం, గోదోసా మాత్రా 

త్త త్సర్వం ద్ర దవీభవత్ న ళపకం, 40. 
జూద | 

యవశ్షారయు 'సజ్ఞత్షారము చిత్ర మూలము అగరుశాంఠ8 కానుగ పంచలవణ 

ములు చిన్నఏలకులు జావ త్రీ గంటుఫారంగి వావింటే ఇంగువ పుష్క్టరమూలము క 

చ్చూరము మ్రూనిపసపు తెల్ల తెగడ తుంగను స్టలు వస కొ డిళ-పాలవిత్తులు ఉసీరిక 

జీలక జ్ఞ చింకేప ండు నీనుగసీ ప్పళ్టు . కరక కాయ "ెద్దజీ*కజ్జ పుల్లవబ్బలి ఇలినింధ 

ఓమము దేవదారు కరక ఆలివస నల్లతెగడ వ్రచ్చి శేలచక్క వీట్ని సమానభొగము 

లను7ా తీసికొని నువ్వులు మొక్క_పు చెక్క మునగచక్క. నీటిగొబ్బివిత్తులు మోదుగు 

వీటియొక్క_. కారమును చేర్చి వెచ్చ పెట్టి ఆనుపంచితిము తో కుద్ది చేసిన సిద్ధమండూరము 

వీటిని సమానభాగములనుగా చేసికొని చూర్ణము చేసి మాదీఫలపురనసముతో మూడు 

రోజాలు భానన కర్టీవలయును, మూడురోజులు ముక్తసంజ్ఞ కమను గంజితోను అల్లపు 

రసముతోను నుణ మూడు రోజులును భావన చేయవలయును. ఇయ్యది అత్య 

న్నీ కారకచూర్ణ మునంబడు. భగభగమని మండెడి యగ్నితో సమాన మెనది. క్ర 

నుగా పక్వముచేసినచో రోగముల నతిశీభు ముగా పోగొట్రంగ లదు, అజీర్లమ్యు. గుల 
. \ అ- ణల = 
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వ్యాధి, పొడలరోగము, కీనస్స్క మాలరోగము మున్నగు గుదస్థాన జనితము లగీదోగ 
5 

ములను ఉదరరోగముు అంతే తృవృద్ధి, అప్పుల వాతేర క్షను మున్న గు హొచ్చినరో గమ 

లను నశింపం జేయును, జఠరాగ్ని ని హ్డ వృద్ధ నొందించుకు, అన్ని వ్యంజనములతోటి 

మంచిపాత్రలో నస్నము “పెట్టి ఈ చూర్ణ ము నొక్కొ_తులము ప్రమాణము వేయవలయం 
ను, దంచేళ అవును పాప పకుసనంత చేపుగో వెచ్చగా ద్ర దనము7గా తిన్నయాహోర 

మంకయును జీర్ణ మగుచున్న ది. 

అర్ర భాస్క_రలనణచూరగ్ల ము. d= 

నో విళ్చలీ వీిప్పలీమూలం ఛాన్యక్షం క్చృవ్ణజీరకం, సైంధవం చ 

బిడం చైవ ప్రేం తాలి సకేసరం. 41. వఏపూం ద్విపలికాన్ భాగాకా 

పంచ సౌవర్చలస్య చ వురివాజూజిళుంఠీనా 'మృకెకస్వ స్స పలం పలం, 42, 

తలే బార్గభా7 చ సాముద్దా త్కు_డపద్వయం, బాొడిమా తు 

డపం చైవ చే పలే చామ్లు వంసాత్. 48, వత చ్చూూర్షీకృకం శ్ల న్స కుం 

గంధాథ్య నుమృతోపనుం, లవణం భాస్కరం నామ ఛాస్క_శేణ “నిని 

రతం, 44, జగత స్తుహితా సయ వాత శేషామయాపహు, వాత 

గుల, ౦ నిహొ నత  చ్యాతశూలాని యూని చే 45. త క్రమస్తుసురానీ 

ధుళు కకాంజిక కరోూాజితం, జాంగలానాం తు మూంనేవ కరే నెము విని 

ధేష చ. 46. మందాగ్నో రశ్నత శ్ళకో భవే దాశ్వేవ పావకః, 
అర్మాంసి ? గృహణ దోవ కుస్టానుయ భగంధరాన్. 47. వాధోగ 

మామదో మాం శ్చ వివిధా న నదర తాన్స్ వ్రీహాన మళ్యరిం చైవ శాస 
కాసోదర క్రి మోన, 48, వి "శేవత భ్ళేర్కరావీన్ రోగా న్నానావిధాం 

సథె, పొండుగోగాం శ్చ వివిధా న్నాశయ త్వశని ర్యథా. 99. 

భాస్కరలవణమును చెప్పుచున్నాడుఃపీప్పళ్థు, ధనియములు, నల్లజీలకట్డ, 

సెంధవలవణము బిడాలలవణము, ఆకుషత్రి, తాడిసప త్రి, నాగ నరములు ఇవియన్ని 

యును శెండురెండు పలములును, సావర్చలవణము అయిదుపలములును మిరియములు జీల 

కోట్టి శొంఠి ఇవి ఒకొ..క ్క-పలములును, లవంగ ఫుపట్ట వలకులు అర్థపలము చా] సముద్ర 

లవణము ౨ కడవ ములును దానిమ్వ'బెరడు ఒకకుడవన మ, పులి వ ప్ర ష్బలి శండుపలములు 
ను వీటిని కలిపి చూర్ణ ముచేసి పరమళవంతముగా వేసి; యెడల ల అమృకముతో సమాన 
మగుచున్న ది, ఇయ్యాది భా స్కు.రలవణను. భాస్క_రుండు దినిని నిర ౦ చెను, నమన స్త 

లోకములకు శుభము లాదన్రటకు వాత శ్లేష్మ రోగముల వహారించు "దీనిన సృజించెను, 
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ఇయ్యది చాతముచేత నగు గుల రోగమును వాతకూలములను పోంగొట్టును. ఆవుపాల 

పెరుగును తేరిన కేట మద్యము శుక్షము గంజి వీటిలో శేదైన నొకదాని నిందు శే 

కొనవలయును. అడవిజంతువులమాంసముతోటి నానానిధము లగు రసములయందు 

కలిపి భుజించినయెడలను అగ్ని మాంద్యముగల రోగికి బడబాగ్ని వలె: జఠశాగ్ని వి 

పొందును. మాలరోగములు, గ్రహణులు, కుష్టు, భగందర, వృణములు, కడుపునొప్పి 

అమదోషము పొడలరోగము, ఉదరరోగములును, ప్రీహ, దగ్గ, నులిపురుగులు పడుట 

మొదడలనగువానిని విశేషించి శర్కరమున్నగు ననేకవిధములగు రోగములను పిడుగవళై 

నశింపచేయును, 

నో, విప్పలీ విప్పలీమూూలం “ట్రై? బ్రకో ఫా స్తేపి విప్పలీ, పాంగు చ 
mn 

వ్యాజ మోదా చ పంచె వ లవగాని చ! 50, చ్యాతారా హపుషా వై 

వ దద్యా దర్ధపలోన్మి తాన్, దధికాంజికళుకాని స్నహమా త్ర తసమా 

ని చ. 51. లొష్ట్రుకస్వరసప్రస్థం నుత ప్ర స్థ సం విపాచయీత్ , పథ దగ 

ఘృతం నామ ముచాన్నీనాం వశస్యతే, 62. అర్శసాం నాశనం ,శేవం' 
ఘు WU WU 

తథా గుల్ళోదరాపహం, గ్రంధ్యర్చుడా పచీకానకప మేదో ఒనిలా 

నహి 58. నాళయే ద్ధ్రహణీదోషం శ్వాయధుం సభగంధరం, యే శ. 
వ విగతారోగా యే చ కశ్నీసమా లి తాః 54. సర్వా సా న్నాశయ 
జాం (WW జాని 

త్యాళు సూర్య _స్తమ ఇ వోదిత!, 

పచ్చళ్ళు, మోడి, చి శ్రే మూలము, వను? పిప్పళ్ళు ఇంగువ, లీమమ్బు చవ్యము, అజా. 

చూదపువి నములు, పంచల వణ ములు, యవ క్షారము, సజ్జ శారు, ప్రబ్బి ఇవియన్నియ , 

అర్హపలము చొప్పునను పెరుగు గంజి శుక్లమ క'ంజికముఖఇవి నేతితో సమభాగముణ 
న. 

గాను చేర్చ్వవలయును, తరువాత అల్లపురసము 16 పలములం నెయ్యి ప్ర పృస్థమునుక లిపి వండ 

వలయును. ఇయ్యాది అగ్ని ఘృత మనంబడ ను. ఆగ్ని మాంద్యపు రోగుల కు త్తమ మగ 
మందు, మూ౭ రోగములను పోగొట్టును, ఇయ్యది . గుల లృము లను, ఉఊవరరోగములన, 

గ్రంథులు, ఆర్భుదము, అజీర్ధము, ద, కఫము, వాతము, గ్ర పాణి, వాపు, భగంద 

రమ్ము వ స్టీరోగమఃను ఊదరరోగము మొదలగు నన్నింటిని సూర్యుండు చీకటులః 

బోలె నాశనమును చేయును? 



అంధ్ర, తాత్సర్యసహీతము, 121 

1. క్లో, పలికె; పంచకోలై స్తు ఘృతం ముస్త చతురుణం, ర్ర్ 
ib యా Q Ce — D0 si tn] త 

' సశూాచె ములాగి పగుల ౦ వినాశ య్త్ , | మారె సిద్ధ మల్చాన్నీం క ఫగుల్మం 
' పిప్పళ్లు, మోడి, ఇవ్యకు, చి త్రమాలము, కొంకి, యవమ్షారము ఒక్కొక్కుపల 
( ముచొ। ఇవితీసీ కోని నెయ్యి, పరు పెకేట 16 పలములు చొ! వేర్చ చేతిని వండి 

| సిద్ధము చేయ వలసినది, ఈఘృతము అగ్ని మాంద్య మును కష్టమును గుల్మ రోగములను నాథ 
నము చేయను, 

i _్రార్రి బృహాదగ్ని ముఖఫ్బుతము. రియా 

3 నం భల్లాతక సహస్రారం జలద్రాణే విపాచయేత్ . 56. అష్టభా 

శై గావశేపం చ క్రహాయ మరీతాం౭స్క్స్ సుత ప పస్థం సమాదాయ 

| కల్యాన్ మాని దాపయిత్ . 57. త్ర్యూపణం విప్పాటేమూలం చిత్రకో 

1 హస్రివిప్పలీ హింగుచన్యా జమోదా చ పంవైవ లనణాని చ 58. 
. చ్యాతారౌ హవుపా చైవ దద్యా దర్ధపలోని తా౯, దధికాంజికళు 

కాని స్తే స్నహమాత్ర సమాని చ, 58, ఆర్ష్రక స్వరసం ఛై చెవ శో భాంజన 

1. రసం తథా తళ్నక్వ మేకతః కృత్వా శనై ర్భృద్వగ్నినా పచేత్. 60, 

,.. ఏతదగ్నిఘృకం నామ మందాగ్నీనాం పశ స్యత్కే అర్శసాం నాశనం 
( శ్రహం మూఢవాతానులోవునం, 61, క ఫవాతోద్భవే గుల్మ నీవే 

చ దకోదర్కే శోధం పాండా భయం కాసం గ్రహణం శస మేన 
చ 62. ఏతా న్వినాశియ త్యాళు సూర్య _స్టమ వేదిత 

be, fe లజ. 

నల్ల జీడివి _త్రనములను కుద్ధిచే సీ వానిని నె దువబందలను శేచ్చి ఒకదోఖ పరిమిత యా © 
మ్స నీటిలో వెచీ వండపల యును. ఎనిమిదవషాలు నీరు మిగవియుండంగాం జూచి 
కహైయమును ందిపవలయయను. తరువాత ఒక పృ స్థమునేయిని తెచ్చి ఈ క్రీ (ద చెప్పం 

థి బోవు నౌషథములతో క లిపీవండ వలయును, శొం8, మిరియములు, పిప్పళ్లు, మోడి, చిత ) (UU మూలము వనుగుపి పీష్పళ్లు, ఇంగువ, చెవ్యము, అజాూామోదవఏ ఏ ల్తన ములు, పంచలవణములు, 

సజ్ఞక్షారమ్ము . యవక్షారము వ సృబ్బి వీటి నన్ని 6టిని అర్థపల మ చొ! వేర్చ్వవలయును 7 
పెరుగు గంజ్, కాంబికము ళు కమ్ము, ఆల ల సుస్వర పము తైలముతో సమానమా త్ర నములనుగా 

చేర్చ వలయును, అల్హప్రరసము, మునగ చెక్కరసమును సీస అందు కలపవలయేను. వీట్రిన 
న్ని(టిని చేర్చి మెల్లగా సన్ననిసెగను వండవలయును. ఇది బృహదగ్ని ముఖఘృుతము. 
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122 చ క్ర ద త్ర అన్నిమాండ్యాధికార ము. 

అగ్నిమాంద్యమున కు త్తమౌాషధ ము. మూలకోగ ములకు నాళ కారి, మాూఢచాతములలాశి 

ననుకూలమును గల్పించును, కఫ వాతములవలన6 బుట్టిన గుల్మ ములను ల్లీ పదములను దకోడ్ర 

రములను వాపును పాండురోగమును దగ్గును గృ హణిరోగములను శ్వాస సును ఇయ్యి 

మిగుల $ీఘ్ర ముగా నుదయిం చిన ననూర్యుండు -ఏళట్లుల సశిం పంజేయనట్టు నిరం 

జేయును 

ఎర్రి కైరగుడము. ర్రిఆ్రా- 

న్, "ద్వే పంచమూ ఫో త్రిఫలా మర్క_మూలం శ తావరీం. 68, 

దంతీం చిత్రక మాస్ఫీ తాం రాస్నాం పాఠాం సుధాం శఠీం్క పృథ గ్వశ 

పలా న్నాసా న్ా భస్మ సమావే వేత్ . 64. తిస్పప్తకృళ్వ స్తద్భస 

జలద్రొణేన గాల యేల్, త్ర ద్రం సాధయె దగ్నా చతుర్భాగావ శేపిశం, 

65. సతో గుడతులాం దత్వా సాధయే న న్యృదునాగ్నీనా, సిద్ధం గడం 

తు విజ్ఞాయ చూర్చా సిమాని చాపయేత్.. 66. వృశ్చికాలి “దకాకో 

లో యనశ్రారం స వపేత్ , ఏతే ే పంచకలా భాగాః పృ్పథ కంచ 

పలాని చ. 67. Mo తీకటుకం సర్జికొం చిత్ర కం వచాం, 

హింగ్వన్లు వత సాఖ్యాం చ శ్వ పలే త త్ర ఉాపయేక్. “8. అతప్ర 

మాగా ౦ గుటికొం కృతా ఖాభే ద్యఫా బలం అ జీర్షం జరయ శే స్యేవ 

జ్స్యై సందీపయ త్యవి. 61. భర్త క్షం భుక్తం చ జీర్యేత పాండుత్వమ 

కతి, సీ హార్శళ్ళ ఏయధుం చైవ శె వృకాస మరోచకం, 70. మందా 

పమ న్నినాం కే కంథోరసి స్థితే, పషాని చ ప్రమేహాం శ్చ గుల్మం 

చాళు నియచ్చతి. 71. ఖ్యాతః కారగుడో శే పవ రోగయు డే 

యాజయీత్. 

దశమూలములు, త్రి, ఫలములు , జిల్లేడు వేటు, పెద్దపిల్లి పీచర్క తెల్ల దిం కిన, చిశ్ర 

మూలను, అనంతమాలబూ, సన్న రాస, అగరుశొొంరిి, కాక జెముడు క చూరములు 

వీటిని అన్నింటిని పదేసిపలములు తీసికొని కాల్చి బూూడిజాచేసి ఇరువ దియొక్క_మారు 

ఒక ద్రోణము సీట్రిలాోక లిపి వృన్ర్ర కాళితము పట్టవలయును, ఆర'సమును పొయిపై బెట్టీ 

ప 
= UU 

కాచి బో నాల్టవభాగము నీరు మిగిలియండంగా ఒకద్రోణపు "బెల్లము నందు చేర్చి న్న 

సెగను వండ వలయును ; చక గా పక్యమెనవిన్వట్ పైచూర్ణయు నిందులో కలఫవ( 



ఆంధ్ర తొత్సర్భ్యసహీతము. 12 

యును. శేలువుడిచెట్టు కాకోలి శ్షీరకాకోలి యవక్షారము వీటినిగూడ వేర్చి అన్నిం 

టీని నిదె దుపలములను వ్రీన్సీ కొన వలయును. కరక్కాయ వొంక మిరియనుఖు పిప్పళ్ళు 

సజ్జక్షారము చిత్రమాలము వస వీనిని అన్నింటిని 5 పలములు చొ॥ ఇంగువ పుల్ల ప ప్రబలి 

9 పలములు తీసీ కలపవలయను, ఇయ్యది ఆజీర్ల మును పోగొట్టును, చేర్షమగుచున్న యె 

లనగ్నిని పెంపొందించును. తినివమో౭డటు నెన్నిమార్డు పదార్భ ముల న 

జీర్ణింపం జేయును. పాండువోగములకు పాజఆద్రోలును, పొడలు వాఫ్ట దగ్గ అరోచకము 

అగ్ని మాంద్యము విషమాగ్ని గొంతుకలోని కఫము, గుం జెలలోని కఫమును అన్నివిధము 

లైన కుష్టురోగములును, అన్ని తెగల మేసాములును కడుపులోని బల్లలును, దీనివలన 

నశించిపోవును, ఇయ్యది ఇూరగుశ మలి చెప్పంబడుళు, దీవిని తె జెప్పి నట్టిరోగికి మాత్ర 

మే ఇయ్యవలయును. 

| -అం్ర నాసాగోగములకు చిత్ర కగుడను. ధ్ర. 

శ్లో, నాపారోశే విధాతవ్యా యా చిత్రశహరీ3కీ, 72, వినా 
య 

ధాతీరసం సోఒస్మిన్ ప్రోక్త శ్చి త గుడ 'ఇఒన్నిదటో వచా లవణతోయీన 
వాంతి రామే ప్రశస్యతే, 78. అన్నం వీదగ్గం వి మా నంస్ఫ శీన్రుం న్గీణాం 

బునా వై పరిపాక మేలి, తద్ద్యస్య శై తే న నిహంతి ఏత్తరా శ్లేదఖా 

నచ్చ నయ త్యథస్తాత్ , 74. ఏదహ్మ్య చే యస్య తు భుక్త క్రమాత్ర 

ద హ్యేత హృతోో_వగలం చ యస్య, ద్రా దాతూాసితామాశీకసనం వ వ్రయు 

“కా లీఢ్యా భయం నై స సుఖం లభేత. 75, హారీతకీధాన్యతుపోద 

సిద్ధాం నవి ప్పలీసె ంధవహాంగు యుక్తా, సోంగారథూమం భృశమవ్య 
జీర్ల ౦ విజిత్వ సద్యో జనయేత్ కుభాం చ, 76. వష్టసై స్వేదనం. 

పథ్యం. చేయం చ లవణోదకం, రసశేపే. దివాస్వస్నో లంఘనం వాత 

వర్ణనం. 77, వ్యాయావుపమదాధ్వ వాహనరత కంతానటీ సారిణః, 
శూలశ్యాసవత స్పృృపాపరిగతాన్ హీక్కామరుత్సీడితాన్, 78. &ీ, 
కాన్ శీణక ఫాన్ శిశూన్మదవాతా న్వృద్దా న్రసాజీర్షినోో రాత్రౌ 
జాగరితాం స్తథా నిరశనా న్యామం దివా స్వాపయేత్, 79, 

నాసారోగములను శెప్పనవ్వడు చి త్ర కపారీఠకి యని వెప్పంబడినదాని"నే ఉ్సీ 

రికరనము లేకుండ సీ సిద్ధమువేని సినచో చి శ్ కగుడ మనంబడును. ఇయ్యది జఠరాగ్ని ని దీపిం 
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వజేయును. వస కలిపిన ఉప్పు నీటితో ఆమమునందు వాంతి చేయించుట శ్రేయము, 
మనుజునికి భక్షించిన అన్నము అరుగక పోయినచో చల్లని నీటిని లో గ వలయును, 

ఇయ్యది శభ మూ జీర్ణింపం జేయును, ఇయ్యది చల్ల దనము వేత ఇట్టిరోగియొక్క చె 

త్యము నణాంచును, శృమను కష్ట ఘు లేక తగ్గించును. 

అన్నము తినగానే అధికము గా దాహము గలిగెడివానికిని, గుం డెను కష్టము గా 

తు మండికొని పోవుచున్న ట్టున్న వానికిని, ద్రాక్ష చక్కర తేచె కరక కాయుళు శే 

నూరికొని నాకినయెడల సుఖము కలుగును. ధనియములు యవలు వీటిగంజితో న్వడ్రక్ష 

పెట్టణుడిన కరక్కాయ లో పిప్పళ్లు సెంధ వలవణమును క లిపీ భక్షించినయెడల వెక్కిళ్ళు 

పొగ వెడలినట్లుం డెడి యజీర్ణ మును వళించి, శీఘ్ర ముగా నావలి యగును, అజీర్ణ ము స్ట్ 

ముగా నిలిచియున్న చో చెమట పట్టునట్లు చేయట మంచిది. ఉప్పుకలిపికొని నీటిని శ్రా 

వలయును, రసశేష మగు నజీర్ణ ములకు పగలుపరుంశుట్క, లంఘనముచే యుట, వ్యా 

మును విడిచిపెట్టుట యనునివి పథ్యములు. ఈయాపషధమును సేనించునపు కు క ప్రీ రడ 

యట, శ్ర్రీంపాందు, , దొరంనడచుట్క సవా చేయుట అనువీటివలన+ బడలిన అతిసారం 

గులను కూలము, శ్వాస, దప్పీళ్ళ వె "హాళ్లు: వాశేము వీటివలన బాధపడువారలను, చిక్కి 

ఫోయినవారలును, కఫము న్నీణించినవారలను, పిర్చలను, మదము చేతంగృశించిన వారలను, 

నుదుసలంలను, రసానశేషముగల అజీర్ణరోగులను రాత్రులు మేలుకొనునారలను, క్రిఫ 

వాస మున్న వారలను వారి ఇష్టమువచ్చినంత సేపు వగలు ని ట్ర్ పోవీయోవలయును. 

నో ఆలీహ్య జఠరం సా హింగుక్ర్యూ వణ సెం సత దివా 

స(పుం పకుశీంత సరాగ్లజీర్త డే ణాళనమ్, 80. ధాన గరసిద్దగ శు 

న క్యా వవ ను ఆవాజీర్ష ప చను. సవన వ స్రీ 

వోధ నం, 81. వథ్యాపిష్పలిసంయు క కం చూర్ణం సౌవర్చలం వి బేల్, 

మస్తు. నోస్టోద శే నాథ బుద్ధ్యా తో వగతిం వక్, 82. చతుర్విధ 

మజీర్షం చ “మందానిల మధథా రుచిం, అథ్యానం నాతీగుల్మం చ శూలం 

వాళు నియచ్చృతి. 88, భవే దజీర్దం ప్రతి యస్య శంకాస్నిగ్ధస్య 

జంతో ర్చలిన్ న్న కాలే పూర్వం సశరం ద్రీ మభ యా వశే 

సంప్రాశ్య భుంజీత హీతం హీతాళీ, 84. కించి దామేన మందాగ్ని రథ 



ఆంధ్ర తాత్పర్యసహతము. 125 

యాగుడ నాగరం, జగ తశ్రేణ భుంజీత యు కేనాన్నం పడ్లూ 

ఇంగువ, శొొంకి, మిరియములు, పిప్పళ్లు, సెంథవలవణము వీటితో కడుపుపెని 

పట్టువేసి కోని పగటివేళ పరుండినయెొ డల నన్ని తెటింగులగు నజీర్ణ ములును నశించును. ధని 

యములు నొం8 వీటితో పకరము చేయంబడిన క పాయమును వె వెద్యుం డొన:గినయొడ 

అమస-"బంధము లగు నజీర్మ ములు హరించును. అగ్ని ఉద్దిపి చును. న సీని అన గా పీ * తిక 

డుపును చకుగా కోధ్ధించుక. కరక కాయ పిప్పళ్లు ఛౌవర్నల వణము వ్టిని సమఖోగ 

ములుగా చూర ముచేసీ పెరుగు పె తేట తో టి గాని లేక వేడినీళ్లతో గాని దోషూనుసార 

ముగా ఫుచ్చుకొనవలయు 1, ఇ అగ్ని మా డ్య ము ఆరు-వి గుడ గుడమని ధ్వని పుట్టుట వా 

తగుల ములు అనువానిని నాలుగువిధ ములగు నజీల్శను లను కడుపునొప్పిని తొలగించును. 

బలిసీయున్న వానికి బలవంతునికి భోజనము చేయనప్పుడు అజీర్ణము చేయుచున్న దని 

నంచేపాము కలిగినయెడల నాతడు శొంఠి కరక కాయలను తిని తనయిచ్చ వచ్చిన పదా 

గములను తినవచ్చును. కొం చెను ఆమము కలిగి అగ్ని మాంద్యము తటస్థం చినయెడ ల క రక 
రయ శ 

కాయ బెల్లము శొంఠి వీటిని తిని పిప్పళ్లు మోడి చవ్యము చితేమాలను శొంఠి మిరి 

యులు ఫీటిక తోమి శ్రి తనుగు మజ్జిగను వేసికొని అన్నమును భక్షీంపవలయును. 

అ 'విషూచికాచికిక్స, ఈ 

శ్లో. విషపూచికాయాం వమితం విరి క్తం సులంఘితం వా మనుజం 

విదిత్వా, పేయాదిభి ర్లీ రీ ఫనపాచనె నై శ్చసమ్యక్ట ధా రృం సముపక్ర మేత.86, 
కష్ట సెంధవ యోాకః క్ల్కం చుక్ లేల సమన్వితం, విషూచ్యాం మర్షనం 

కోసం ఖలీ సృళూలనివారణం. 87. కోరంజనింపిశిఖరీగుడూ చ్యర్జక పరమైన 

వీథ్రక కపూరూూ వసనా ద్భ్స్ రాం హంతి విషూచికాం. త్. వ్వోతుం 

కరంజస్య పలం హౌరిద్రాం మూలం సమావాప్య చ వూతులుంగ్యా; 
ఛాయావిళుష్యూ. గుడ్హ్హః కృతా స్టా సా హాన్యు ర్విషూ-చీం నయసాం 

జనేన, 89. గుడపువ్పసారళిఖరీ తండులగిరికర్లి కాహరిద్రాభికి అంజనగు 
టికా విలయతి ఓపరాచికాం త్రికటుసనాథాం 90, తక్సేత రాస్నాగు 

రుశీగు కు"పై. రమైన సీ స్పై సృవహళతాహ్వైః కి ఉద్వర్హనం యద్ది విషూ 
రా ల 

చికాన్నుం తెలం విపక్యం చ తదర్గశకారీ. ౪1. 
ర్న య 

విషూ-చికవిషయములలాో+ వాంతి వేయం బజిసవానిని నొప్పీగలవానిని లంభ 
నము 'బెట్టినవానిని చక్కగా పరికించి పొనకములు నున్న గువానివేతం -గాని దీపనములు 
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పాచనములగు క్రి యలచేతం-గాని చక్కగా నాకలిక లుగునట్టుల చేయవలయును, శె 
ల్వకోన్టు సెంధవలవణముల కల్కు_నములో నువ్వుల తైలమును చుక్ర మును కలిపి పొం 

ము వెచ్చచేసి రుద్దినయెడల ఖల్రీకూలము నివ ర్రించును, కానుగ కాయ, ముదిరిన వేప్క జ 
త్త రేణు విత్తులు, తిష్పతీ?, తెల్లన గర, కొడి"ెవిత్తులు వీటి తో కపాయము( బెట్టిత్రాగవల 
యును, ఇయ్యడి వనానము చేయించుట చేత భయంకరము అగు విషూ-చికలను పొష్ట 

ను, శొంఠి ఎమరియములు, పి పిప్పళ్ళు, 'కానుగగింజలు, పసపు, మాదీఫలపు వేళ్ళు వీటిని మెట్ట 

గానూరి మాత్రలను కట్టి నీడ లో "నెండించిషె పెట్టుకొని తరువాత బాదికాటుక చేసి నీనయెడ్డు 

విషూచికలంనశించును. ఇప్పర'సము ఉత్తరేణి “కెలదింయెన ప పసుపు త్రికటుకములు ఫీట్రిని 

సమాన భాగములుగ నూరి అంజనము వేసినచో విషూచి నివ ర్హించును. దాల్చి చెక్క. 
జోతిప్ప తి పెద్దములక వస పిల్ణవ్సీచర వీటిని నినుపులుసుతోటి నూరి కలియ త్రిక్ని 
నలుగు పెట్టుకొనిన విషరాచికలను నశింపంజేయును. లేకున్న వానితో నూ"నెనుక్రాచీ 
రుద్దినమెడల కూడను విషూచికలు నశింపచేయును, 

అగ్రి దస్పీకి చికిర్స. ఇత్ర. 

న్లో. విపాసాయా మనుక్ల్కే_శే లవంగ స్యాంబు శస్య తే జాతీఫ 
లస్య వా శీతం శ్రుతం భ దఘనస్య వా, 92, వపనా్యా మలీవృద్ధా 

యాం పార్ట్ వై రాహు; ప్రశస్య స్వే, వమనం త్వలన ప్ర పూర్వం లనే 

నోన్తవారిణా, 98, న్వేదో వర్తి ర్లంఘనం. చ క్ర మ శ్చాత్ “గి వర్ధన, 

సరుక్ చానద్ద ముదర ను క వ్రలేప పయీతో 04. దారుసై దమన 
య 

fe 

విమ 
ట్ 
వ. 

కుహు కకాహ్య మొంగుసెంథ వె 
6 అసలు ౦. 

కి తకేణ చూరం మువం సక్షా 
0 దం ర 

_రమౌర్తిం జఠరే నిహన్యాత్, స్వేదోథుశు ర్యా బహుబొవ్నపూ 

రె రై _స్తథా నైక రపి పాణితావైణ 95, తీవ్రార్థ్తి రపి నాజీ 

జీ చ్భూలన్ను మావధమ్, దోచ్చన్నొ నలో నాలం పక్తుం 

దోహోఘనాశనమ్, 96, 

చాల దప్పిగలిగి బాధ లేకున్న యెడల లవంగఫుకపషాయముణాని లేక జాజికాయ 
కషాయము-గాని లేక తుం™ము స్టలతో సిద్దముచేయంబడి చక్కగానారిన కషాయము 

గాని శ్రాగుట గేప్పము. మిక్కిలి చ్పటిగిన “చుకూచికములక్తు డక్ గ్రాలు వెచ్చ వేయుట 

మంచివో మారస్యోనో గనులలో మొదట నువ్వచేర్చిన వేడినీళ్ల తో వాంతి కలిగించుట, 
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చెమట బుట్టి క్సించుట, గదగ్ధానమున గుడ్డల నుంచుట్క అంఘనము చేయించుట, ననుని వి 

క్రమముగా "జఠరాగ్ని ని వ్య రం జేయును. నోస్ప్ కలిగిరయండిన చో పాట్ల ట్ర్ 'బేవచాతు 
చ వస ఇెంగల్వకోన్టు సదాప ఇంగువ సెంధవలవణను వీటిని కాంజిక ముతో 
నూరి పట్టు చేయవలయును. యవలను పొడిచేన్సి అచూర్ష మును వెచ్చ జేసీ దానిలా 

యవత్షారవు మజ్జిగ కలివీ ఇ త్రౌగినయెడ ౧) కడుపులోని కూల తాలం చనును, అజీక్ష రోగ్గ 

ఎక్కువకడుపునొప్పి చేత బాధపడుచున్నను శూల నణగించు నౌషధములను తొక 
డదు. ఏలయనగా దోషముల చేత గప్పివేయంబడిన జఠ రాగ్ని దోషముల రాళ పచ 

నముచేయుటకు గాని నశింపం జేయుటకు గాని సమరము కాదు, 

ఇట్టు చకృదశ్త ద తయందు అగ్నిమాంద్యాధికౌరప్ర ప కరణను ముగిసెను, 

(ey) (©) 



౭, క్రి మిరో గాధికాళము, 

«oo NE e+ — 
క్రై (కీమిరోగచికిళ్స, వ 

న్లో. పారసీయ యమానికా వీతా పర్యుషితవారిణా ప్రే 
గుడపూ రార ర్ల కి మిజాతం కోఫగతం పాతయ త్యాళు, 1 పారిస్ 
గాపత్రోత్ధం రసం శైద్రయుతం పి'బేత్ , శేబుకస్య రసం వాళి త్త 

ర హాహా రసమ్. 2 గలివ్యాత్ మాచే వైడంగం చూర్షం క్రిమి 
నాశనం, ముస్తాఖుపక్షి ఫలదారు రగ్గు క్వాథః సక్చృష్టా క్రిమి శక్త 

ల్కె_క& లీ మార్షద్య యేనావి చిరవవ్యత్తాన్ క్రిమో న్ని హంతే శ్రీమికా | 

శ్చ రోగాన్ ఆఖుసర్తీదలైః పొప్టెః విష్ట కేన చ పూవికాం. ఇ బ్గా | పర 

సౌాఏరక్రం బాను వనీబే త్మిమిహరం పరర పలాళబీజ సరసం విబే ద్యా 

మద, సంయుతం, 5, పతే క్రద్బీజకల్క_౦ వా తశ్రేణ (క్రిమినాళనం, సు 
రసొదేగణం వావీ సర్వై వోపయోజయీత్ , 6 వికేంగా పై ౦ధవశ్షాక 
కాంపిల్ల క ప ూా రీతి క్రీ వ్స్ సే త్త, ౬ సంవిస్లాః సర్వ క్రి మినివృ త్ర తయే, 7, 

ఖురాసాని వొము వామము పనిని కహాయముగాచి మటునాడు వడయక ట్రియం 

'బెల్లముదిని ప్రాతః కాలమునందు తౌగినయెడ ల కోప్టములోనున్న పురుగులు కూడ 'నకక్టు 

ముగా పడి “సకించిపోవును, పారి జూ తపుఆకు జొల్తేశుఆకుర'సముతీసీ అందు తేచెను కలికీ ' 

: 

| 
| 
] 

| 

కొని తాగినను వక్కలరసమును తౌగినను గాని ధతూరర సమును తాగననుగా EA గ్రాలర'స ల్ ధత్తు లగి న వాయ 
విడంగములచూర్ష్మ మును తేనెలో కలిసికొని 'ఫీవించినను గాని పరుగులు నశించును, 

తుంగము సలు ఎలుక చెవిఆకు త్రిఫలమలు చేవడారువు "ెద్దయులక వేరు వీకితో కష 
యము? జేసి అందు పిప్పళ్ళు వాయువిడంగములతో చేసిన కఅ్క_మును కలిపి త్రాగిశరు 
డల రెండువిధములగు నవియ చిరకాలమునుండి యన్నవియ నగు కి శ్రీమిరోగ ములు 

హరింప: జేయును. ఎలుక చెవితార ఆకులను నూరి పిండిలో కలివి రాశా చేసికొని 

తినవలయును. తరు వాత గంజిని ర్రైగ వలయును. ఇయ్యాది క్రి కి యులను వారుచును. మూద్ల | 

గఆకులను నూరికొని తేనెతో కలివీ సేవింపవలయును, శేసన్న వానిగింజలతో వేశీన | 

కల్క_మును మజ్జిగతో" చేర్చికొని త్రాగినను జంతునులు నళంచును. లేకపోయిన సురసా 
దిగణములో చెప్పబడిన యకొషధములను అయినను అన్ని విధముల నుపయోగింపపలయ ' 
ను, వాయువిడంగములం సెంథవలవణము యవక్షారము 'కాంపిల్లక మను ద్రవ్యము క్ ర్రక్ట 

త్మునముడతలోతా 
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కాయ వీటినినను భాగము గా మజ్జిగతో నూరి త్రాగినను అన్ని విభములగు జంతువులును 

(అనగా నులిపురుగులు మున్నగునవి) సళిం చిపోవును, 

-ఖు0్రై నిడంగఘ్బృుతము, ర 

నో, విడంగపీప్పలీమూల శిగ్రు భీ ర్త రిచేన వా, 7 త కని సిద్ధా 

యవాగూ సన్యా త_మిన్ను స ఎసుపర్చికా, వీతం వింబీన్ఫుతం 4 హోలి 

పక మాశయగా ని్కి_మోాన్, 8, త్రీఫలా త్ర తా దంతీ వవా కాం 

వీబ్లకం తథా సిద్ద క్ష రవాం మూత్రే స్షః క్రిమివి నాళ నమ్, 9, 

శ్రినలాయా త్రుయః ప్ర పృష్ట విడంగప్ర స్థ దన చ, దగ్గపలం దశ మూలస్య 

చ లాభత స్పముపాన యేల్. 10. పేదశేపే జల ద్రోణే శృలే సర్పి 

ర్విపాచయేత్ , వ్ర పస్థాన్ని తం సింధుయుకం తత్ఫలం క్రి క మునాశ నమ్. 11. 
విడంగఘృన సుర చ్చ 'శేహ్యం శర్క_రయా సహా, సర్వా న్కి- మో 

న్సృణుదలి వజ, వజం ము క్ వివాసురాన్. 12. రసేంబ్రేణ సమాయుకో 

రసో ధత్తూరదత్రజః, " శాంబూలపత్రజో వాపి తేపో యూకవినాళ 

నః 18, సవిడంగగంధక శిలాసిద్దం సుం భీజళేన కట్నుతెలమ్, ఆజన్మ 

నయతి నాళం లిశ్రూసహితా స్తు యూకా శ్చ. 14, 

చాయువిడంగములు మోడి "పెద్దములక విత్తులు మిరియముణు సజ్జ శ్షారము వ్శికి 

తోటిగాని మజ్జిగతో గాని సిద్దము చేయబడిన గంజి, జంతువాతమును దూరముగా పా 

రంధ్ధాలును. శ్రీ ఫలములు శలతెగడ దించెన వస కాంపీల్లక మను ద ద్రవ్యము వీటీ 

తోను నోమూ త్రీ, ముతోను సిద్దము చేయం బడిన చేయి జంతువాతయును హాకచను. మూ 
డు వ్ర స్థములు శ్రే ఫలములు, వయ విళంగము లొక ప్ర స్థము, [ప్రృన్థమనగా 91 పలములం] 

శెండుపేలయులు పశమూలనులు తీసికొని పకము ౫ చాంప్ వలయును ద్రోణపరిమాణాము జల 
ములో పక ్భముచేసీ నాలుగవపాలు నీరు మిగిలియుండ6ంగా పదియోరుపల ముల "నేతిని 

చేర్చి కాచవలయును. తరువాత నందు సెంధవలవణమును చేర్చి నాలు గుతులములం తౌగి 

నయెడల జంతువులు హారించిపోవును, ఇయ్యాది వాయవిడ ంగఘృత మనంబడును. దీనిని 

చక్కెరతో సేనింపవలయును, అన్ని విధము లగు కృముల నిది పోగొట్టును. ఇం ద్రునివ 
జ్రెము అసురుల జంపీనట్లు న్భముల నశింప చెయను. నల్లడ మెత్త ఆనల్” రసములో నా 

దరసమును. కలిపికాని, తాంబూలప త్ర ముల రనములో పాదరసమును కలివీగాని ప్రూనీ 
నయెడ లను (కృములం) జంతువులు నళించి పోవును. వాయువిడంగములు, గంధకము, 

ముణీశిల గోమూ త్రము వీటితో సిద్ధము చేయబడిన ఆవనూనెను రుద్ది నయెడల బ్రక్కి 
యున్న ౦తవజుకు కను లు మజీ పుట్టక యుండునట్లు చేయును. 

టు చకద తయ కమి కారబవక గి సెను. ఇట్ల చృకృద త్త ౦దు క్రి ర్ గాధి రప రణము ముగ్గి'సెను.. 



పాండురోగాఫికారము, 

ర ఎక 

[వికేదగార్థము త్రి త్రిఫలా తైలాదులు; వాళ శ్లేష్ణాది. చికిక్స శ్రీ ఫలా క్వాథములు'] 

వో, సాధ్యంతు వాండ్వ్య్యామయనం సమాత్ష్యు స్నెగ్ధం స్ఫు లేనోర్ట్య 

మధశ్చ శుద్ధం, సంపాదయేత్ షౌద్రృృత పగాడై ర ర్ల కీతకీచూర ర్ల మయ. 
ప్రయా 1 వీచే ద్ద లతం వా రజసీవిపక షం 'సమైైఫ్టలం లేలిక మే 

వ చావ్కీ విరచనద్రవ్యకృతాన్ పీజీ ద్వా యోగాం శృ వై శేచనికా 
న్ ఘృలేన. 2. విధిస్పి షగ్గోఒథ వాతో స్థై తిక్తళీతస్తు పెత్తితే, లే 

కే కటురూక్రోవ్షః కార్యో మిశ స్తు మిశ్ర తే. 8. ద్విశర్య రం శ్రి 
(J చా 

చ్చూర్షం పలార్థం పె త్తికే విబిత్, కఫపాండు స్తు గీమూ త్రయ 
క్షిన్నాం హారీతక్తీవొ. 4. నాగరం లోవా చూర్లం వా కృష్ణాం వ పథ్యా మ 

భాశ జమ్ గసగ్తులుం వాజఒథ మూ లణ క ఫపాండ్యామయీ పీబేత్ , 
ర్. స్ప ప్పరాత్ర 0 గవాం మూ లి భాఏతం వా ప్యయోరజ$ః, పాండురోగ 

ప్రృశొం త్యర్థ్ం వయసా ప్రపిబ న్నర$ి. 6, ఫలతి కామృ తావానా శిక్షా త్రిక్రా 

భూనిం ఎ నింబజ, క్వాథ!ి శ ద్ర దయుతో హన్యా త్పాండుకోగం స 
కామలమ్, 7. 

పాండురోగయు గలవానిని చక్కగా పరీతజేసి సాధ్యముగా నుండినలో 
చేతితో "నను (క్రిందను శుద్దము శే సి తరువాత తేనె నెయ్యి కలిపి పట్టించిన కరక 

కాయల చూర్భము నువయోగింపవలెను. శేక పోయన పసపుతోవండిన నేతిని త్రాగ 

లయును, త్రీఫలములు లో ధ్ర కములతో చేసిన చేతినైనను త్రాగవలయును. లేక విశే 

చనకరములగు నోషధులచే సిద్ధము చేయంబడిన నిశేచనయోగ సంబంధ మగు నేలినై 

నను ప్ప పుచ్చుకొ" నవలయును. వోతమువలన నగుపాండురోగములయందు తై లవిధులన 

మేయవలయును, సీ పీ త్తపాండుగో గములయందు వేదును శీతలము నగు చికిత్స బేయకీ 

లయును, కఫముచే నగు పాొండురో గములయందు చేదును కారమును గలిగి “వెచ్ళనిదియ 



( కలీ సంద 4 అక ల అట తశ 
ఆంధ్ర భె త్పిర్యసపాతము., 181 

నగుచికీత్సం చేయవలయును. ఒకదానితో నొకటి మి శ్రముములై న దోషములు గలషాం 

దురోగములకో మి కృములగు చికిత్సల నొనర్బవలయును, పలముచక్కె_ర 'తెల్టతెనడ 

యొక్క చూర్ణ ముపలము వీటిని వీ త్రపహాండురోగములలోే పుచ్చుకొనవలయును, కఫమునసి 

నోమాత్రముత్ కలిపిన క రక కాయను సేవించవలయును, శొం8, లో హచూర్జ్మ మును 

పొండుకోగమునందును లేకి పిష్పళ్టు కరక్కాయలను గాని శిలాజిత్తు గపగ్గి లము గే 

మూ త్రముతో గూడ గాని కఫపాండుగోగము. గలవాండు శ్రాగవలయాను. త్రిఫల 

ములు తిప్పతీగ అడ్డసరము కటుకగోహిణి నేలవేము వేపచెక్కు వీటిని కషాయము 

గా గాచి శ్రాగినయెడ ల పాండునోగ మును కామెరలును నళించిపోవును. al 

క 2 © యూ ర్ న యో 9 అధి ఆయక్చూర్డ టి మండూరము; న వాయళ్ళ్యూర్థ్య ము de 

ఠి అన Van] ఎ లి శ్లో, అయ స్తిల తూర్యోవణ కొలభాగ్లై స్పరై ( నృమం మాత, 

త్ర ర్క, తెరోదకః కైదయుతో నుత కః డాం కథాతుచూర్ల మ్, తర్మ్ కద నుత కః. పాండ్వామయే 
దూరగ తే౭_వి శ స్ట 8. అయోమలం తు సంత పం భూయో గోమూ 

గ + ఈ అల జుట్ట / లయం నలి సలు త్రళోధితమ్, మధుసర్చిర్యుతం చూర్ణం సహా భ్తేన యోజయేత్ , 9, 

దీపనం ఇబాగ్నీ జననం కోధపాండ్వామయాపహాం, తూ వణ త్రిఫలా 

ము స్త విడంగాచిత, కా స్పమాః, 10.నవాయోరజనో భాగా _స్తచ్చూర్లం 

నుధుస్బీపా, ఛవయే త్చాండుహృన్టోగ పష్థార్శఃకామలాపహమ్. 11 

నవాయస మిదం చూర్షం కృష్ణా తే యణ భాపితమ్, 

లోహభస్మ ను నల్ల నూవుఖు శొంఠి మిరియనులు పిప్పళ్ళుఎండిన గు చెక్క వీని 

నన్నింటిని ఎన్ని చెన్న దిమాషములును వీటియన్నింటియంత "హేమాక్షీక ధాకువులచూ 

ర్భము వీటితో తేనెనే కలిపి లడ్డుండలు గా “చేసీ తినవలయును, తరువాత మజ్జిగను తౌ 
' జై 

గవలయును, ఇయ్యాది పాండురో గనులను పార ద్రోలుటయం దత్యు త్తమ 'మైనది.. ఇనుప 

చృటైమును నిప్పులో వై చి కాల్చి మాటిమాటికి తసపం చితములో తడిపి కద్దిచేని చూ 

ర్లముచేసి ఆచూర్హ మన నందా తేనెను “నేతిని కరిపికొని యుపయోగించుకొనవలయును , 
ఇయ్యది దీపనము జఠరాగ్ని ని పెంపొందించును. వాపు పాండుగో గములను తొలగించు 
ను. శొంఠి మిరియములు పీప్పల్థు కరకకాయ ఉసిరిక తాడి తుంగము సలు వాయువిడం 

గములు చిత్ర మాలము వీనిని సమానముగా తీసికొని నవీనలోవాభ స మన్ని టియంత 

తీసికొని అన్నింటిని 'లేనెలోోను నేతిలోను కలిసి కొని భ క్రీంపవలయును. ఇయ్యది పొం 
' డురోగములను వాద్దోగములను కుట్టు నూలరోగము కామెల వీటిని నశింపంజీేయను,. 



182 చక్రద.త్త-ారా పౌండురో గాధి కారము, 

శ్రి యోగ రొజనమను రసాయనము. రతా 

వో, త్రిఫలాయా త్రుయో భాగా త్రయ (్ర్రికటుకస్యచ, 12 

ఖాన కృిత్రళమూలస్య విడంగానాం తశెవ చ, పంచాశ శృజతునో 

భాగా స్తథా రూపముల స్య చ. 18. మాతీకస్య విళుద్ధన్య లౌహ 

స్య రజస స్తథా, అష్టా భాగా స్పికాయా శ్పో త త్సరం శ్గళ్లచూ 

రతం. 14. మాతీ శే ణావ్లుతం స్థాష్టమాయ సె భాజనే భుఖ, ఊదుంప 

రోసమాం మాతాం తతః ఖాజీ ద్యథాగ్ని నా. 15, దినేదినే ప్రయు 

జీత జీర భోజ్యం య ేప్పితం, వర్ణయి ఆస కులుతాం శ్చ శసేనూ 

వీకపోల కాకా, 16, యోగరాజ ఇతిఖ్యాతో “రూ సేజయ మమతే 

, రసాయన మిదం శెప్టం సర్యకోగహరం థుభ్వ్మ్, 17. పాండురో 

గం విషం కొసం యత్తైణం విషమజ్యరమ్, కుస్ణా న్యజరక౦ "మేహమష్ 

వాసం హిక్కా మరోచకం, 18. విశేపా ద్ద 'న్హ్యపస్తారం 'కామలాం 

గుదజూని చ, 

తి త్రీ ఫలములు లి క్రి భాగములు మిరియములు పిప్పళ్లు తీ భాగములు చీ త్ర మూలను 

1 భా౫ము ౫ చాయవిడంగములు 1 భాగము శిలాజిత్తు ర భాగములు ఇండిచిస్తైను ₹ హను 

మాక్షీకము లోహాభస్తము అయిదు అయిదుఫాగములును చక్కెర 8 'భాగమాలున 

వీటి నన్నింటిని కలిపి “చూర్ణ మువేసీ తేనెలోకలిపి లోవాపుపాక్రలో "పెట్టవలయస, 

తరువాత తమతమ జఠరాగ్ని ననుసరించి మేడివండంత మా ల్ లసశా చేని ని ప్రత 

నమును శవిందుచుండవలయును. తినినది జీర్త ర మగుచున్న చో షన్నన వచ్చినట్లు పదార్థము 

లను రన భలంపవబ్బును కాని ఊలవలును కపోతమాంసము కామంచి వీటిని వదలి పెట్ట 

ను, యోగరాజ మని షెవ్చంబడు నీయోగ మమృతముతో తుల్య మైనది. ఇయ్యి కి 

త్తమ మగు రసాయనము, సర్వరోగములను హరించును. పొండురో గముస 

విషమును దగ్గును క్షయగో గమును విపుజ్వర మును కుష్టు అజీర్ణ కము మేహూము శ్వాసను 

మున్న గువానిని ఆరో చకమును ఎక్కుగా సపస్తారములను కుష్టును గుదరోగములను న 

శింప జేయును. 

=కక్ర్రిగ్రే విశాలాద్యచూర్ణ ముం అఆః 

న్లో, విశాలా కటజా ము _స్తవస్థు దారు కలింగకాణ 18, కర్షాం 

వా ద్విపిచు రూర్యా కరనా చ నున వి యా, పీతా తచ్చూర్డ ము 



భోభి సుఖి ర్లిహ్నా హా త్రత్రో వుధ్లు. 20. పాండురో గం జరం దచాసాం 

కాసం శ్వాస నురోచకమ్, గుల్లానాహోమవా తాం శ్చరక్ష్కపి త్తం చ 

తే జ్ఞయేత్ . 21. 

వేదుపుచ్చ "లేక 'తెల్టదిం కున కటుకనో హాణ్సి తుంగము స్తలు చెంగల్వకోష్టు "దేవ 

చారు కొడిసెవిత్తులు వీని నన్నింటిని ఒక-క్క-కర్ష్న మును, చేలవేను వేపచెక్క_ బా
గము 

ట్ర ఇవి ఒకొక ్ర్రాకర్ష మును, "తెల్లదిం కున అర్థకర్ష ము వీటిని చూర్హ ముచేసీ నీళ్ల లే కలిపి 

హూ త్రాగవలయును. ఆపిముట -లే-నెను నాకవలయుము, ఇయ్యది 'సాండునోగమును జ 

రమును దగ్గును శాష్టసమును తకోచః ము కడుపులోని బల్ల లను ఆనాహాములను ఆనువా 

తములను ర క్తపీ _ల్హములను జయింప౫లదు, 

ఇతర పొండ్వాదులకు లోహాక్షీ రము. లా 

నో, లోహపాలే కృతం తీరం సప్తాహం పథ్యభోజనమ్, 22. 
య 

విబె ణా ండ్యామయోా సక్స గృవాణీదోవవీడి
తశి కల్వాణక ౦ పంచ 

గవ్యం మహాతి క్ష మధథాపి వౌ, ఏపీ, స్నెహనార్థం ఘృతం దద్య్యా 

తా) _మలాపాండురోగిణే, శేచనం కామలా ర్తస్వ స్నిగ్వ స్యాచా ప్ర ప 

మటల. 24, తతః వళమని కార్యా క్రి కి యా బై బ్యెన జూన తె, 

లోహపుపాత్రలో కావస్టేపాలను శాఫిగవలయును. ఈరీతీగా చేడురోజాలు ప 

థ్యమును పాందుకోగియును వాప్రుగలవాడును అతిసారకోగి యును చేయవలయును. కా 

-మెరలు పాండుగోగము గలవానికీ క ల్యాబాఘ్ఫుత మును గాని, వం చగవ్యఘృతమును గాని 

మహాతి క్షఘృతమునుగాని, స్నే హన మగుట కొజు కీయవలయిను, కా మెరఖు గలరోగి 

కి మొదట న్నేహనమును చేసి తరువాత రేచనము నుపయోగించవలయును. అటుత లు 

వాత చక్కా తెలిసికొని వె ద్యుండగువాండు "నేర్చుతో హాశమనోపాధులను నొసంగ 

వలయును. 

అఆ రౌ మెరలకు త్రిథలా ద్యాపధములు, రిక 

నో త్రిఫలాయా గుడూచ్యావా దార్వ్యా నింబస్య వా 

రసః, 25, పాత రాతీ.కసంయు క్షి నీలితః కాములాపహాక అంజనం కామ 
శీ (UW 

లార్తస్య బ్రోణపుస్పేరస సతః 26, నిశా 7 గ వికఛాత్రీ, గాం చూర్షం నా 

కల్పయేత్ , నస్యం కర్కో-టమూలం వా సయం నవా “జాలిసీ 

ఫలమ్, 27. సశర్క.రాకామలినాం త్రిభండీ హితాగవాతీసగుడా చ 

శుంఠీీ దారీస, తిఫలావ్యో వ విడంగా 'న్యయసో రజః. 28. మధుసర్చిర్యు. 



184 చక్రదత్త--౮. పాండురోగాధికారము, 

తం లిజ్యూత్కా. మలా పాండురోగ వాన్, 29.తుల్యా అయోరజః పథ్యా 
న | 3 AN . § వు 1 ఒలో చ గద వారిద్రా] కద్రసర్పివా, చూర్తి తా కామలి లవ్య ద్వడతె ద్రేణ వా 

యాం, 80, తీ తలాపహారజోవ ప సి దాజషన్ర,_శాః 
భ్ థర లీ శాత ద్రా స్ట రథటనాకి లీఢ్యా 
నివారయ త్యా శం కామలా ముద్ద త మవి. 81, దగ్ర్వాతశాప్వే ర్ల 

ర Che 

మాయసం తు గో రా(వీత మషవారాన్ యసం తు మూ త్ర నిర్వావితే స్స న్, ఏచూర్ష్య్య లీఢ్ల 

మధునా చికేణ కుంభాహ్యయం పాండుగదం సిహాంతి. 82, పాండురో 

గ క్రియాం సర్వాం యాజయే చ్చ హలిమ శే కామలాయాం చ యా 
ఎంది న జప Q ద్భస్తా సొవీ కార్యా భిపగ్య్యర5. 88, 

(త్రీ ఫలముల రనము-గాని తిప్పతీగెర సము గాని పెపచపక్క్క గాని తెచ్చి దాగి 

యందు తేనెను కలిపికొని ప్రాతః కాలమున తౌగిగినచో కామెరలు నశించును. శ్రా 

మెరలు గలవారికి తుమ్రిరసము నం౭నముశేసి గాని పసపు గ్రైరికము. ఉసిరిక పీట్రిని 
యాం థి 

చూర ముచేసి గాని ఇయ్య వలయును. ఆగాకిరచెట్టు సె బెరడును నస్యము చేసీ యఫ 
౬9 " a 

యోగింపసవలయును, లేక ఆవఆకులను వాసవనై నను చూడవలయును, చశ్కారతో కలీ 

పిన తెల తగ డయెనను కొడిెపాలవిళ్తులు బెల్లము నేర్చిన శొంఠియైనను పీత మొన 
య Ce అను నూ. 

రును, న్యూనిపసపు తీఫలనులు శొంఠి మిరియమాలు పీస్పళ్లు వాయవిడంగములు లో 

హాపు భస ము వీటిని నూరి అేనెనేతులలో చేర్చికొని కామెరలు పాండురోగము గల 
జీ 

రోగిశాాగ నలయును, లోహభ స్మృము కరక కాయ మ్రానిపసపు వీనిని నమాన భాగములను 

తేనెనేకులలో కలిపి గాని, కరక కాయను బెల్లము తేనెతో కలిపిగాని, కామెరలు 

గలవాడు భత్షీంపవలయును, ఉ సీరిక ఇనుపచిట్టము శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు పసఫు 

"లేనె నెయ్యి చక్కెర వీటిని క లివీకొని తినినయొడల నతిభయంకి రము అగు కామెరలు 

కూడను తొలంగిపోవును. పొతఇనుపచిక్రైమును ఆండ్ర, నిప్పులతో తగులం బెట్టి గోమూ 

తరిములో "నెన్మిదిమారులు నుంచి పిమ్మట చూర్మముం జేసి తేనెలో కలిపి కొని తినిన 
జీ 

"పెన కుంభ కామెరలు పాండు రోగములును నశింయను. పాండురోగములో ఇెప్పంబడి 
న్్ 

న చికిత్సలను హలీమకరోగవిషయమునంగూడ నొనర్పవలయును. కా మెరలక్రు “శెన్నీన 

చికిత్స నే వై ద్యుండు హలీముకమందు గూడ నుపయోగింపవలయును, 

-ఇక్రుర్రి విడంగాద్యలా' హమ, da 

శ్లో,"విడంగ ముస్త తిఫలా చేవదారు వడూషణైకి తుల్య 
య 

చి 

a | సళ ఈల 6 papa ద్ర ఖ్ 

మూత, మయళ్చూర్షం గోమూ లే ఒప్టగుణే పచేత్ . రి త రతునూ 

 వనభ్యుాట్తన్త్యల ప్రల వరక్తన్నతి తాలామా ఇటాలి దం ద్వా మా అ తానికి 

వక్తా తవనాలు అతుల వరం 2 క పై వలా నారా 

ఆనా వావక్కానాతి 

న్న నారా పలాశ 

క వ | 



den 

ర్నసహితము. 185 అంధ, తొత్స సహితము 

| వో ర కషం; తాం గుడికాం కృత్యా ఖాచే ద్దినేదినే, 'కాములాపాండురో గార్తః సుఖ 

మాపద్యతే ౬చిరాల్ *, 85 

వాయువిడంగమయు అం తుంగము స్తలు తీరి ఫలములు జేవదారు పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము 

చిక్ళయాలము శొంఠి మిరియములు వీని నన్నింటితో సమానముగా లో హభస్తము 
ను చేర్చి ఇంతకు ఎ నిమిదికెట్లు ఆవ్రపంచిత్ర లగే నుడక 6 బెట్టవలయుశు. కలు వాొతే 

అక్షయు ప్రమాణము చొప్పున మాకిలను కట్టి వ్ర, తిది నమును తినుచుండినయొడ ల కామె 

రలు పాండురోగయు వీటితో వీడింపంబడుచున్నరోగి సుఖమును శ్రీ కాలములాశి నే 

వాందంగలండు. . 

వో త్య్యూ)మణం ట్రీఫలా ము_స్తం విడంగం చవ్యచితృక్కా 

దార్వీ త్వజాయీకో ధాతు ర్లంథికం దేవదారు చ. 86. వపాం దప 
లి. 

లి-కా న్భాగాన్ చూర్షం కతా న [ మంశజ్రూూరం ద్విగుణం 
ఉద అ శ య స్నో ఉట చూర్హా చ్భుద్ధ మంజనసన్ని భం. 87. మూత చాష్ట్రగుతే పకా త 

సిం స్తు వవ్నీపే తత ఉముబర సమాన్ కుర్యా ద్వటకాం న్తాన్య 
- 9 వ్ గంత వ 1. 3 J కీలు థ్ గ్నితః, 88. పయుంజిడే తకేణ నాల్మ్వెం జ్ చ భోజనం మం 

డూరవట కా హే శే స్రాణదాకి పొండుదోగిశాం. 89. కుస్ణూ న్యజర కం 

శోధ మూరుస్తంభక ఫామయాన్, అర్నాంసి కామలా మేహాన్ ప్లీ హః 

నం శేముయ ని చ. 40. ని రా్యాప్వ బహుశో మూ ముండూరం గ్రా 

పహ మ వాయ మగు. న్ _ ముంక్రూర ర గా మివ్య లే, గ్రాహాయం త్వాష్టగు స్తం మూత్రం మంకూ చూర్లత 

శొంఠి మిరియనులు సీప్ప ళ్లు గృొసలములు తుంగము సలు వాయువిడంగములు 

చవ్యము. చితి)యాలము స్టూనిపనఫు నూ న్ హపూవముమాక్షీక ఘు గ్రంభితగరను చేవదారు 

ఇని యన్నియు కండేసికులముల చొప్పున చూర్ష ము చేయవలయును. చూర్భ ముకన్న 
బదికె బ్లక్కు_వణా కుద్ధిచేసిన మ:డూూర మును చేర వలయును. ఎని దిరె ట్లధికమగు నాను 

పంచితమును కాచి చెచూర్గమునందు వేయవలయును. తరువాత మేడిపం డంతంత శా 
వడలు చేసి తమతమ జక రాగ్నీ ననుసాంచి వలయునంతపటకు భుజింపవలయును, ఇది 
చక్కగా జీర్ణ మైనవిమ్వట మజ్జిగతో తమతమ శరీర సృకృతులకు తగిన ఆహారములను 
భక్షీంపవలయు. ఇయ్యావి మండూరవటకోములు, పాండు రోగులకు ప్రాణము నిచ్చునట్టివి. 
కుష్టు అజరకము వాపు వాతొదులవలన'నై న ఊరు స్తంభ వాతము కఫరోగము అన్ని తె 
గల మాలరోగములు, కామరలు మేపూము లగుఖి"డలు వీటిని పోంగొట్లును, గోమూక్ర్ర 



186 చ క్ర ద త్తం--౮, పాండురోగాథికారము, 

ములో వాల పర్యాయములు శుద్ధి చేయం బడిన మండూరముమాశ మే ఇందు పుచ్చుకొ 

నతీగినది. మండూరచూర్షముతోకూడ నెన్తి దిరెట్లు ఎక్కువగా ఆవుపంచిళమను. పుళ్ళు 
కొనవలయును, 

ధ్ర పునర్న వామండూరము, ర్రిజా- 

పునర్నవాొ శ్రీవ చ్చుంకీ విప్పలీ మరివాసిచ, విడంగం చేవ 

కాష్టం చితక ౦ పుష్క. రాహషయం, 42, శ్రీఫలాం చే హరి ద్రే 

చ 'దంతీం చ చపికం తభా. కుటజస్య ఫలం తం సిస్పలీమ్యూలము కః సక 

మ్. 48. ఏతాని సమభాగాని మండూరం ద్విగుణం త క్రి గో మూశే 

ఒప్రగుణ పే క్ట గె స్తాపయే త్స్నిగ్గభాజనే, hh, పాండుకోథోదరానానో 

శూలార్మః క్రి క్రి మిగుల నుత్. 

శొంకి Ee శెల్లిగళ్టేద పి పిప్పళ్ళు మిరియములు చాయువిడంగములు దేవదా 

రు మోడి చిత్ర మాలము “పువ్కు_.రమాలము తోఫలములు వసపు మ్రానిపసపు దించిన 

చవ్యము కొడిసెపాలపండు కటుకరోహిణి తిప్పతీగ తుంగము స్తలు వీటిని సమభాగము 

ల్లో. 
చ + 

లను వేసి అంతకం మె కెండుక శ్లైక్కుువ మండూరమును EE ఎనిమిది శొప్టెక్క 

వయగు నానుపం ఏితీములో చక్కగా వండి చేతితోమాగిన పాతర ములో ను౦ చవ్య 

యును, ఇయ్యది పాండుగో'గము వాపు కడుపునొప్పులు మున్నగువానిని, అనాహము 

శూల మూలదోగము జంతువాతము గుల్మము వీనిని పోంగొట్టును. 

వ్రు వముందూరవ వటక ము "థా 

వరత కమా పాకాన “ల కలకం. పన్నుల 

న్లో, వంచకోలం సమరిచం శేవదావపల త్రీకం. ఉర్, విడంగము స్ట : 

యుక్తా శ్చ భాగా శ్రీపషలసంమితాక్కి యావం  శ్యేకాని చూర్తాని ము. 
డూరం ద్విగుణం తత 46, పా చాష్టగునే మూలో ఘనీభూతే 

దుద్ధ లేత్ , తతో క్షమాకా న్షుడకాన్ పథ్ తృశ్రేణ తె క్రభుక్, 41 
పారేడురోగం జయ క్లే వ 'మంచాగ్నిత్వ మరో చకమే, అళ్ముని గృహణ 

దోవ మూరు స్తంభ మథావీవా, 48. కిమిప్టీహాన ముదరం నరు. 

చ నాశయేత్ , మంతూరవజ్బనామాయం రోగానేకవినాశ ని, 49, 

పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము త్రి మాలను శొంఠి మిరియములు చేవదాపట్సి 

ఫలములం వాయువిడంగములు తుంగను స్తలు వీని నన్నింటిని మాడు భాగములు చొప్పున. 

ను వీటి చూర్మముకం కి శెండుక -టైక్కు వమండూరమును శేర్చి ఎని దిరెట్ల గోమా 

తినాలో వండ వలయును, వండ్యైనప్పుడు ముద్దగట్టగానే దింపి బక్కా క్క అమమ , 

ప్రమాణముగా మాళ9లనుకట్టి మజ్జిగతో పుచ్చుకొనుచు డవలయును, మజ్జిగనుకూడ
న . 
i | 

Eu bs 
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ఆం ధ్ర 'తాత్చర్యసహితము, 187 

శ్రాగవలయును. ఇయ్యది పొండురోగ ములను జయించును, అగ్ని మాంద్యమును అరో 
చకమును మూ౭రోగములను గరహణులను యూరు _సంభములను జంతువాతేములను భోడ్లల 

ను ఉదరతోగములను విషభతణజనితములగు వోగములను నశింపజేయును, ఇయ్య దియే 

మండూరవ జ,వటక మనంబడును, ఇయ్యది పెక్కులగు రోగమా లను నశింపజేయును. 

-ఇవ్రుఢ్రి ఛౌ త్రష్టోప్రము, de 

నో, థాలి ఫలసహసై దే పడయిళ్యా రసం భఖీవక్ , మై 
దావ భాగం విష్పత్యా శహ్చాస్థార్థకుడ వెన్వితమ్. 50, కర్మ రార్థతు YY 
లోని శం పక్వం స్న్ధఘ కు స్థితమ్, వ్రపీబే త్పాండురోగా రీ రీ జేసే పాత 

మితాఫనః, ర్1. కమలా పోడు వ్యార్రో ద్రోగవాతాసృగ్యవమజ్వ రాన్, 
కానహిక్కారుచిశ్వాసా నేపోరిప్టః ప ప్రభో జీత్, 52, 

రండు వేల యునీరిక పండ్లను శెచ్చి తోక రనముతీసీ అం జెనిమిదవపాలు శ్రే 
"నెను సీప్పళ్ల పొడి కెండుపలయులును చక్కె_గ 50 పలఘులును వీని నన్నింటిని కలిపి వండ 
వలయును, పీట ( నేయిబోని యుంచిన చమురు పాతి లా పట్టికొని పాండురోగ 
శాసచుండచలయును, క్రైసష ధనము చక్కగా జీర్ణ మెనవీమట 'కేగనట్టునలయనట్టు 
భోజనములం చేయవలయును, ఇయ్యది థాతర్యిరిష్ట మనంబడును ఇయ్యాది కా మెరలను 
పాండుదోగములను హృద్రాగములను వాతర కృమును విషమజ్వరనులను దగును వెక్కి. 
నను అరుచిని శాషాసమును నశింపజేయును, 

న్లో, పురాణసర్పివః | ద్రాతార్గ పస్థ సాధితకి కామలాగు 
ల ల పాండ్వ క్రి రి జర మేెపహూాద శాబవనాః. 52. 

8 పలముల ద్రాక్షుకల్క_ములో 16 పలముల ప్రాత నేతిని వండవల మను, ఇయ్యది 
ద్రాశాభుక య, ఇదో “కా సెరలను గుల ల నోగయులన్న పొండురో గము లను జ్యరములను 
వో హరో యులను ఉదరగో ౫ యులను నశింప, జేయును. 

క్లో. హారిద్యాత్తిపలానింబ బలామధుకసాధితమ్, సత్షీరంచూ 
పావం సర్చిః కామలాహర ము తవమహ్. 54, . 

జ ఓ 
మసళు సు త్రి ఫలములు : వేపచెక్క. ముత్తువ పులగము గేదెపాలు వీటితో తయారు 

, వేయయుడిన ₹చెచేయి కౌమెరలను పోంగొట్టుట కు తమొపధము, 
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188 చ కద తూ, పాండురోగాధికారము, 
CC) me? 

అరి యూర్వాడ్యభులేము. రజ 

శ్లో, మూ ర్యాతికాని శాయా సకృ్ళమ్ణా చందనపర్పనమైః, త్రాయంశీ 

వల్సిభూనింబ పటోలాంబు వదారుఖి?, 55, అక్షమా ఎక్స ఎక్ పస్టంసిద్ధ 

శరం చతుర్దుణహ్, పాండు తా జ్యరవిస్ఫోట శోధార్యోరే క్ర కపి శ్రమకి 56. 

చాగమట్ల కటుకరోహిణి పసఫు దూలగొండి పిప్పళ్ళు చందనము పర్నాటకము 

కలం క్రానుగు కొడిసిపండు నేలవేము చేదుపొళ్ల తుంగ ము స్టలు దేవదారు వీనినన్ని 

టిని అక్షుపృ పమాణము చొవ్వున తెచ్చి నెయ్యి పదియారుపలములు పొలం నాల్లు ప్రస్థమ 

లం పెచసతో కలిసీ వండి నేతిని సిద్ధము చేయవలయును. ఇయ్యది మూర్యాద్య 

ఘృతము, ఇది, పొండుగో గములను జ్వర ములను స్ఫోటకములను వాపులను మూలరో॥ 

మును ర క్షపి క్రము ఏ మాం గొట్టును. 

అం వ్యోహిద్యఘృతము. గిజ... 

నవం బిలం ద్విర జని త్రిఫలాద్వి పునర్నవా, ముస్తాన్య 
'యోరజః పాఠా విడంగం చేవాదారు చ. 57. వృశ్చికారీచ భార్టీచసకీ 

రె స్కై కృతం శతమ్, స ర్వాన్సిళవ నయ శ్వేత ద్వికారా నృ 
ర క్రైం 

కాక గల. 58, 

న్లొంకి మిరియములు పిప్పళ్ళు బిల్వఫలము పసపు మ్రానిపసప్పు త్రీ ఫలమణ. 

తెలగతేరు నల్లగ లేరు తుంగము స్తబు లోోహభస్య ము అగరుశొంఠకి వాయువిడంగముఖ 
౧౧ జ 

గంటుభారంగి వీటిని జేర్చి వీటియందు "సేల్ర్సి పక్షము చేయవలయును. ఇది వ్యోపార్య 

ఘృత మనంబడును, ఇయ్యది మన్ను తినుట వలన గలి7డి యన్ని తెటింగులగు రోగము | 

లను పొజచోలును, 

ఇటు చక ద తయందు పాండురో -గాధికార ప ప్రకరణము ముగిసె 
య WJ ~~ 

నేనన 



౯. రకపీత్తాధికారము. 
ల కనా 

అధి రర్చణాది. ధృత. 
ఇష చ అల అంజలి దాది ఒఅ i న్లో ని ద్వ మాజా సంగ్రావ్యం బలినా ఒప్యశ్నత కోయత్, 

హృత్సాండు గ హణీదోవ వ్లీహాగుల జ్వ రాదికృత్ . 1. ఊర్ష(ం పవృ © ౧౧ చారీ / థు / 
క్తదో వస్య పూర్వం లోపిాత వీత్రీనక్కి అత్నీణబలమాంసాగ్నో 8 కర 
వ్య మపతర్పణమ్, 2 లా ర తరణం పూర్వం క_ర్పవ్యం చ విశేచ 
నమ్్స్ప్రాగధోగమనే పేయా వమనం చ యథాబలమ్, 8. తర్పణం సఘ్ఫు 
తక దృలాజచూ సై! స్మదాప మెత్ యో సగం రక్షపిత్తం త్ర ల్పీతంకా 

' QQ. 

హాటీ ॥ గాగ a వ గ మై అం ఆ అధ షం లే వ్యపోహ , 4 బలం ఖగ వృద్ద కా ముధ్యుకై ఎపరూవ్మకై; 
శృత?తం వృయోక్షవ్యం తర్పణార్థం సశర్క_గం. 5, 

బలముగలరో గికిని పుష్టిగా భుజించుచున్న వానికిని వ్ర వహింయచున్న రక్తమును 

మొదల కట్టి వేయకూడదు, అట్టు ర కమును బంధించినయొడల, హృద్రోగమను పాొండురో 
గము, గృహాణి, పొడలరోగము, గుల్మము, జర ము మున్నగువానిని పుట్టించును. సెఖా 
గమున పుట్టిన దోషము గల రోగికిని నకింపక యుండుబలము మాంసము జఠరాన్ని కల 
వానికీని రక్తపీత్తము గలవానికిని 'వెందట లంభునము చేముంవవల యును. “పిభాగనున 
ప్రసరించిన ర కృపి త్రమునం౦దు మొదట తర్పణమును విబేచవమును చేయింపవలయును, 
కి ందిభాగమున స సరించుర కపి తమునందు మొదట బహానుసారనుగా వాంతిని చే న్ 0 0 

యింపవల యును. నెయ్యి, తేనె, పేలపిండి వీటితోటి తర్పణము వేయపలయును, ఇది 
ఎఫొగఫుర కృపి త్రములను తగినసమయ ములో సేవించినయెడల పొరద్రోలును, ఖర్జూరపు 
పండ్లు, ద్రాత్స యష్నిమధుకము, చిటీతకాయలు వీనిని కషాయము పెటుకొని చక్కెర 0౧ \l లు లు ల 
ను కలిపికొని తర్చణముకొణకు ఉవయోగింపవలయును, 

[ర కృపి త్రములలో విరేచనయోగము; వవునక లము పథ్యములు; పానీయములు; 

విరేచనాదులక నర్దు లు; వాశాకపాయము; వాశాస్వరసము; వాళాది 
"కాంథము, వాశామవి ఏ బబ హమేడిరసన నషి ఏషథము వా లామము) బృహ్మ స్ు మొదలగు ] 

స్ అద అ శ్లో, త్రివృతా త్రిఫలా శ్యామా విప్పలీ శర్క_రా వధు మో 
దక్! సన్ని పాఠ ర్ధ్వం ర కవి తజ రాపహాః.6. శాలివర్ష్యాదినా సిద్దా పే wD అటి 

ర 
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యా పూర్వ మధోగ మే, వమనం మదనోన్మిశో మన్ధ స్పశ్షైద్రశర్మ 
రః, 7. శాలివష్టికనీవారకోరదూవ్యప్ర ఛాతి కాక శ్యామాకా సలి 

యంగు శ్చ భోజనం ర క్షి త్తినామ్, 8, మనూ రముద్దచణ కా; నముద్దో 

శ్వా ఢకిఫలాకి, యశసా స్ఫూపయూబార్గం కల్లి తా రక్షవీ త్రినాన్.9 
చొకం పటోలవే త్రాగ ₹తండువీయాదికం పామ్ మాంసం లావక్షప్రో 

తొడిశ శై ణపహారిణా ోదిపక్. 10 వినా ళుంఠీం వడంశేనసిదం తోయం చ 

చాపయేణ్ శ్రీణమాంసబలం 'బాలంనృద్ధం వ్ *పంనుబోధినహ్, 11. అవ 

వ్యు మవిేచ్యం చ స్తంభనై నై స్పముపాచ యత్, వృషపత్రాణ నిస్పడ్య 

రసం సమధుళర్కారం. 12. పిబే తేనశమంయాతి ర క్షవి త్తరసుచారణు 

అలరూవకనిర్య్యూ హా వ్లీ ప్రియంగూమృ త్తి తీకాంజ నే. 18. విసీయ లో ధ్రం 

సత దృంర కవి శ్రహరంవీ పేత్. బా సాక సాయోత్సలమృత్చి)యుసగో 

ధ్రాష్టనొంభోరు వాశేసరాణి, పీత చ్చి తా మదృయుతాని హాని 

శాస్ఫజో వేగ నుదీర్ల మాళు.14, అాలీసచూర్ల యు రక్షక పేయః మోెద్రేణ. 
వాసకస స్వరస రసః ఫవాత వి పి తతవమక శాస న్వరభేద. ర క్రని త్తహరః1 15 

ఆటరూవక్ర వృదా స్పశర్క_రక, షూద్రాఢ్యః కసనణ్యా 
సర క్షపి త్తోసిబర్హ్ల ౯౩8. 16. తాసాయా విద్యమానాయా మాశౌ మాం 

జేపతన్య చుర ర కవి త్రీ త్రయీ కాసీ కిమర్థ మదనీదతి. 17. సమాక్షీ 

కః ఫ్లు ఫలోద్భవా వో వీతో రస శ్నోణిత నూళు వాంతి, మదయ 

త్యేంఖ్రుజః క్యాథ స్పద్య త్చమధుళ ర్క_ర 8 18. అతన్కుసుమనుసంగా 

పాఠకారోహత్వగఎభ సా వీతా, వ్ర శమయతి ర_క్షపి త్తం యది భు బె 

ముద్దయాశ మల. 19. 

© 

తెల్ల తెగడ తిఫలములు నల్ల తెగడ పిప్పళ్లు చక్కెర తేనె వీటితో సిద్దము 
భి yy య య (0) 

చేయబడిన కుడుములు లేక, 'మోదుకములు సన్ని పాతములను పెకెగంద్రాశెడి ర కవి 

ములను జ్వరములను నశింప జేయును, అధోగతమగు రక్షపి త్రము విషయమున మొట్టి 

"మొదట కాలిపర్థ్యాదుల చేత సిద్ధము -చేయంబడిన పేయనుగాని ముంగకాయచూర్డమ 

లేన కండచక్కె_ర వీట్రియొక్క. మంధ్గమునుగాని త్రాగించి వవునము చేయింపవః . 

యును.  శాలిఛాన్యము షష్టక ధాన్యము అనగా అథి పదిరోజులకు పండు ఛాన్యము ; 

నీనారభాన్యము ఆక్ట్టు (వ శాతికమను ధాన్యము చేమలు, కొజ్యలం మొదలగు ధాన్య 
Porm = 

- దభ. మ ఇవాంతయానాళాావా ఉయటులానంతాంయశాణా 

ల అలా ముకంకవరా సంవాద వనాకల.. 2 _ 

వ చారాలు క స 7 

7 

| 
ir 
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| 
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ములయొక్క_ . భోజనయ్యు ర కపి తరోగులకు పీతకర మగును. రక్ర్షపీ తవోగము అలలో 
అవి 0 

గలవారలకు చిరుసెనగలు పెసలం “సెనగలు కందులు అడవి పెనలు మొదలగునవి 

పప్సకిొఅకుొను గంబికిని 

కార మొదలగుకూరలు హితకరములు. లావపిట్టలు పౌవురములు మున్న గు వాటి 

శొంఠి లేకండునట్టు షడంగక పొయమును బెట్టి దీనిని మాంసముక్షీ ణిం చిన వానికిని బలము 
గల పిల్ల వానికిని వృద్ధులకును శోషిల్లువారికి (రోగులకు) ఇయ్యావలయను. వాంతి 
వేయింపం దగనివానిని విశేచనముల కీయకూడనివానిని సంభనముల చేత చికిత్స చేయ 
వలయును. బుషభక మను ౧౦ధ ద్ర వ్యముయొక్క_ ఆకులను పిండి "తేనెను చక్కెరను 
ఆరసములో గలిని త్రాగినయెడి ల నతిభయంక రమైన రకృపిత్రగు కూడ శాంతించును. 
అడ్డసరపుక పాయమునం దు కొల్లభాన్యయులోేని మట్టిని తైలమును "గాని, లొాద్దుగర సము 
నందు తేనెను కలిపీకొనిగాని తాగిన చో రకవిత్రయఘలు సారించును. ఆడ్డసరప్రుక పా 
యమునందు ఆలిసప త్రిచూర్ణ మును కనిపి ల్రౌగినయెడల కఫణయు పత్రములు స్వర భేదము 
ర క్రవీత్తము హరించును, అడ్డ సరపాక్రు, ద్రాత కరక్కాయల కషాయములో కండ 
చక్కెరను తేనెను కలివీకొని ల్రాగినయెడల దగ్గు శ్వాన రక్షపీ త్రము తొలంగి చనును. 
అడ్డ సరపుటాకుండ 7 జీవిం వెన ని ప్రాణముల-పై నాళయుండ (గా రక్తి త్రరోగియును 
కాసరోగియును ఎందుకొటుక్ష దుఃఖుతు.డైె యుండవలయును, (బహ మేడియాక్రుల 
రసమునందు లేనెను కలివీ త్రాగిన రక్తపి త్తములు నశించును, మై వేరుతో చేసిన కష్టా 
యమున దేనెను కండచక్కె_రను కలివికొని త్ఫౌగివచో రక్త వీ త్తరోగియు కాస 
రోగయు తయరోగియయను నుఖిము నొందును. అవి సెఫ్రూవులు ము తవపుః ము. మణి 
యూడలబెరడు వీటిని పమ భాగములుగా నూర లి సెసరగంజిని పుచ్చుకొ నెనేన 
రక్షవీ త్రము శమిం చిపోవును, 

-ఇప్ర రకృపీ త్రమలు శమించు క్రీ రాదులు, గజ. 

శ్లో, కపాయయోగ్లై క్వివిగా ః దీప్తాన్నా నిర్లి తే కే ర కవీ తంనచే 
చ్చామ్యేత్. తత్ర వాతోల్బశే వయః, 20, భాగం పయోాధవా గవ్యం 
శతం పంచగుశే జలే, అభ్య నే త్ససితాత్షద్రం పం నమూ లీళ్ళుతంప 
యః:21.ద్రాతయా పరి సభిర్య్వా కలయా మధుకేన వా, శ్వదంప్ట్రయాశ 
కొవర్యా రక్షజి త్చాధథితం పయకి, 22, పకి గ్వోదుంబరశకాశ్ల ర్య పథ్యాఖ 
ర్టూరగో స్తనాక్కి మధునా ఘ్నంతి సంలీణా ర _కృవిత్తం పృథథక్ పృక్. 28, 
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6 ఏ రి ముసా శాఖొట తగన బిందుద్వితీయయు గి పగుణితాజ్యకి భూనింబ 

క కితాసళాసకాస హాోనిక ర8.24, సర్గ వి కల్క-డార్థ్రగవిత్తస ౯ సకాస హోనిక 4ీమిదిర స్య (వ్రాయంగూన్యా 

క విదారస్య శాల్త ల, వుప్పభూర్షంతు మధునా లీణ్యా చారోగ్య 

మళ్ళు తే. 25.అభయా నుధునాయుశకా పాచనీ దీపనీ మతా, శేపాణ 

రకపితం చ హంతి శూలాతిసారనుత్ .26.వాసకస(ర సే పథభ్యాప వ 

పరిభానిత్కా కృష్ణా వా మధునా లీఢా రక్తవీత్తం ద్రుతం జయేత్, 2, 
. లల్లి టా - 

| కిస గారాతంకిరక 8, భావనాయాం ద్రలి చయకః స వ్యు రక్షక క్ర 

నానావిధములె న కపాయములచేతను యోగములచేతను అగ్ని దీపనవిష యములాశ 

కఫముక టి ఒక వేళ రక్షపీ త్రము శాంతినొందకయుం డెనేని అస్పుడును వాత మద్ధిః 
ఉం జారి 

ముగానుండు ర క్షసి త్రమునకును పాలను శ్రౌగింపవలయనా, మేక పాలుగాని ఆవు షాలు 

గాని తెచ్చు అంచె దుకెట్ల సీత్వుక లిపి కాగంబెట్టి దించి కండచక్కెెగ "లేనెనుకలిపి అశ్యా 

సము చేసికొని త్రాగపలయును. లేక పోయిన పంచమూలములతో పక్యము వేయంబడిన 

'పాలనెనను తాగ వలయును, ద్రాక్షచేతంగాని కోేలపొన్న ముయ్య్యాకువెన్న కారు 

మినుము కారుపెసలు మున్న గువాని చేతగాని యసష్టీమధుక ముల చేతగాని ఏనుగుపశేరు 
య 

పీలి ఫీచర వీటితో 7౫ని పక్షము చేయంబడిన పాలు ర కపి త్తమును హరించును, చక్కగా 

పండిన మేడివండు గుముడు కరకకాయ ఖర్జూర పుపఃడు ద్రాక్ష వీటిని వేరువేరు? 

"తేనెలో కలిసికొని భక్షించినయెడల ర క్షకీ త్రము నళి. చును. తుంగము స్తలు లేళబెప్పంక 

రనము ఇండు౭ండు బిందువులను చేర్చికొని 0డింతలం నేతని నేలవేము క ల్కు_మును 

కలిపి తినినయెడల డోర్డ నము ప్రసరించు రక్షపి త్తములం దగ్గు శ్వాస ఇయ్యవి నాశనము 

నొందును. చం డృపూవులు మ్రేంఖణపుపూవులు కాంచనపుపూ వులు బూరుగప్రూవులు పొడీ 

చేసి దీనిని తేనెతో కలిపి భక్షించినయెడల నారోగ్య మును పొందగలండు, "తేనెతో కలిపిన 

కరకకాయ పాచవమును దీవనమును కో లిగించును, కఫము రక్తప్ త్రము కూల అతిసారము 

వీనిని పోం గొట్టును.ఆడ్ల్డసరపు రసమునందు నీడుమార్దు భావనకట్టంబడిన కరక కాయగాని 
౬ ఈర 

'తేసతో కలిసిన పీప్పళ్లుగాని ర కపి తము నతిశీఘ9ముగా నశింప6 జేయును, భావన చేయ 
య అల ఎంది 

నప్పుడు చక్కగా తడుపగలిగినట్టి రసమును వేయవలయును, 

క దంఛాంయ Ds లం య్యా 9 టీ వ్ల, వలాషత్రత్వచో శతా పిప్పల్యర్థ పలంతఖ .28.సితామముకీ 

ఖరూర మృద్వ్కా శ్చపలోన్ని తొ సంచూర్ష్య మధునా యుక్తా గుటికా! 

కారయే ద్భిపక్. 29. అక్షమా త్రాంతేత శ్చ్చెకాంభ తు యే చ్చ దినేదినే 
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కాసం శాసం జరం హూ క్కా_౦ చర్తిం మూ ర్చాం ముదం భమం. లి0 
రీ. వేయక కీ ఊతం ర క్రనిస్థవనం తృష్టాం పార్శ పళూల మరోచఃక ర, శొధవ్లీ హాఢ్య వా తాంశ్ళ 

స్యరభేదం శ్షృతక్ష్ష్యయం.8ఓ గుటికా తర్పణే వృప్యూ ర కపిత్తం చ నాళ 

యేజ్ 

ఏలకులు జాపత్రి అవం వట్ట వీనిని అర్థకర్ష మున్ను పిప్పళ్టు అరబలము, కలకండ 
యస్టిమభుక ము ఖర్జూరము ద్రాకు ఇవి ఒకొ_క్కు_సలము తెచ్చి అన్నింటిని కలిపి చూ 

గ ముచేసి లేనెను కలిపి చె ద్యుండు మాతరిలను కోటవలయను. కరమంతేసీ స మాణ ల యా . లు మి. ౬ ముగల ఆమా త్రీలను (వృటిదినమును భక్షింవవలయును. ఇయ్యిది దగ్గు కాష సము జ్వర 

ము వెక్కిళ్లు దురద మూర్చ మత్తు భరమ నెక్తురునుమ్సుట దవ్నీ పార్మ్వపునొవ్చి అదో 
చకము వాపు పొడలవోగము వాతర కము స్వర భేదము క్షయె ర కపి త్రము మున్న గువాని 
ని నశింప చేయును, తృ వ్ నొందించును. వీర్యమును వృద్ధి నొందించును. 

అం పృథ్వీ'క ప్రయోగములు, 0 

స నొాం చ్ 7 జ" అ న్లో, లా హగంధిని సిశ్య్యానె ఉదార ర కగంధిని, 82, పృధ( కాం 
తాం ట్ గ జ్జ న ఒన్ 3 ఇల 

కాణమాత్తాం తు థూ టే ది ఏగుణశ ర్క రాం, నానా పవృ త్తరుధిరంఘృ 
తభృష్టం క్యు విపమూామలక ; సతురివ తోయవేగం రుణది మూరి ఎ 

రు రు అ చన అ బళ నడు: ప్రలేవే * 8, ఘ్రూణపవృ లె జలమేవ చేయం సశర్క_రం నాసిక 
యా పయోవా, ద్రాశూరసం ఊరఘృతం పిబేద్య్వా సశోర్క_రం చేక్షు 
రసం హితేంవా,శిక, నస్యం దాజిమపుపోత్లోరనో దూర్యాభవో భవా హోరు, 

3 ఆమ్రాస్థిజః పలాం డోర్యా నాసికాస్రుతర కజిత్ . కిర్ మేఢగోేతి 
అడు 

ఆచ మ "గ్ - (ట్ల పవృ తే తువసి రు త్తర సంజ్ఞతః, శతం శ్షీరంవి బే ద్యావి పంచ 

గ 

wD 

మూల్యా తృుణాహర్టియాం, 86. 

ఇనుమువంట్రి వాసనగల నిట్టూర్సు గలిగినప్పుడును నెక్తురువాసనవంటి వాసన గ 
ల శ్రేశులు వచ్చీనప్పుడును, నాల్లుమా షముల నల్ల జీలక జ్ఞచూర్ల సును రెండునెట్ల శర్క_ర 
తో చేర్చికొని తినవలయును, ఉసీరిక కాయలను నూరి చేతిలో వేయించి తలెపిన పటు గ 

యా న్ 
వెయించినయెడ ౪ ముక్కున నెశకురుగారుటను నీటి పృవావామును ఆనకటవలె నిల్పి జే వ 

లావ 

లు 
యేను. ముక్కునుండి 5 _కృము కారుభుండి నప్పుడు కండ చక్కెర గలివీన నీటీనిగాని పాల 
నుగాని ద్రాతురసమునుణాని పాలతో చేసిన "నేత్రినిగాని ముక్కు. గుండా వీల్బవల యును. 
లేకపోయినచో చక్కెర ౫ లిపిన శెజసరసము గాని హీతకర మను, దానిమపూవులరస 

జాబ్టీ 
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మును గాని గరికిరనమును గాని ఉసిరకకాయల రనమును గాని డాల్లి గడ్డలర సమన గాని 
నస్యమునుగా చేసినయెడల ముక్కు_నులడి ర క్రముకారుట నావీ చేయును. శిశ్నముద్వా 

రా ఎక్కువగా రక్తము స్రృవించుచున్నయెడల ఉత్రరవ స్టిని వేయవఃయును, ప్ర 
మూలములు పట్టి వేళ్లు వేసి కాచిన పొల నెనను త్రాగవలయును, 

న్లో, దూ ర్య్వాసోత్పలకింజల్కా_ మఠిజిష్టా స లబాలుక్క్మా వ్చి-త్రార్థీ 

త ముశీరం చ ము స్తం చందనపద్య క". 87, నిపచే త్కార్టికై తై; 

సర్చిరాజం సుఖాగ్నినా, తండులా౦బు త్వజాత్నీరం దత్యా చవ చతుర్ధ 

ఇన్. 88. తత్పానం వమతోర రకం నావనం నాసికాగతే, కన్హాఖ్యాం 

యస్య గచ్చేత్తు తస్య కర్తా (పపూరమేత్. 89. చక్షుస్పా౦విణి ర శే 
తు పూరయే కైన చక్షుపోః, మేడ పాయు వచ్చ శే తు తదభ్యంబనే 
ప్రయోజయేత్.. 40. రొ మకూపస్ర బృత్తేతు వ స్పికర్మను 'యోవయేళ్, 

గరిక వేళ్ళు నల్ల కమలములలోేని బలములు నుం జెస్టను కూతురుబుడమ వితీగీ 

చెక్క. వట్టి వేళ్లు తుంగము స్తలం మంచిగంధపుపొడి కులములు వీని నన్నింటిని ఒక్కొ 
క్కాకర్ష ము వొ తీసికొని వచ్చి సేతిలో వై చిపాయి పైని బెట్టి సన్నని మంట వేసీ పండ 
వలయును, బియ్యపుకడుగు మేక పాలును నాలుగు కైక! వగా చేర్చ వండవలయును, 
ఇట్లునీద్ధముచేసి సిన నేతిని నోటినుండీ నెత్తురు పడుచున్న యెడల త్రౌగవలయి ను, ముక్కు_ను౦ 
డి పడుచు ండినయెడల పీల్ఫవలయును, చెవులలోనుండి నెత్తురు వడువానికి చెవులలో 

పోయవలయును, కండ ద్హనుండి పడుచుండిన -చో గన్నులలో వేయవలయును. లింగ మూాను౦ 

డి గాని సదస్థానము నుండి గాని ర కము వడుచుండిన నీనేతిని వ స్పీకర ర్థలల్యప్రయోగిం 
పవలరమను. “రోమ కూపములనుండి  కారుచువ్న చో నీ చేతితో రుద్దుకొనవలయను, 

ఆ శ తొపవరి ఫఘృతము, de 

శ్లో, శతావరీ దాడిమ తింతిదీకం కాకోలిమేదే మనుకం విదా 
రిం విస్టా చ మూలం ఫలపూరకస్య ఘృతం పచేత్ తర చతుప్ద్లణం 
వ. 41. కాసజ్బరానాహవిబంధశూలం త్ర, కృపి త్తంచ న్ఫుతం నిహ 

న్యాల్. 
పీల్లి పీచర దానిమ్మ చింత కాయ కారుగొలిమి మేధ మహా మేధ యక స్రీ మధుకు నే 

లగును డి 'వీటిని శెచ్చి న నూరి మాదీఫలము పే ళ్లు నిందుభాేో కోలిపి ఇంతకు నాలుగుకెట్ట 
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పాలు పోనీ నేతిని వండవలయును, ఇయ్యది శతా వరీళ్ఫుత మనంబడును, ఇడి దగ్గును 
జ్వరమును మలబంధమును భూలలను ర కవీ త్తగోగములను నకింపంజేయును, 

అధి రెండవవియసు శతావరీస్సుతము, ధ్రిత... 

శ్లో, శతావర్యా స్తు మూలానాం రసపస్థద్యయం మతమ్స్ త 
తృమం చ భవే ల్లీ రం నుత ప్రస్టే విపాచయేత్, 12, జీవకర్గ భకా మే 
దొ మహామేదా తథైవ చ, కాకోలీ శీరశాకోలీ మ్య దీ్భ'కా మధుకం 
తథా, 48. ముద్దపర్తి మావపర్టీ విదారీ ర క్షచందనమ్మ్ కశర్క_రా మధు 
సంయు కం సిదం విసావయీ ద్బి వక్. 44. రక్షవి త్రవికారేషు వాతర క్ర టాం ® (WU జార సా ఆా౨ గబేషు చ, తణళు శేషు దాతన్యం వాజీశరణ ముత్తవుమ్, 45. అంస 
దాహం శిరోదాహాం జ్వరం పి త్రసముద్భనం, 'యోనిశూాలం చ దాహాంచ లావ ర్వ 

అ ద en ర అడ మూత్ర కృచ్చగంచ మెత్తీకమ్, 46. వఠతా న్రొగా స్నేహం త్యాళు ఖన్నా 
భాణేవ మారుతః, శ తావరీసర్సి రిదం బలనర్థాగ్బివర్థనమ్, 47. న్న్హ 

స § ర్ట అ 4 సెం వ్ల ణా క nye వాద స్తృత కల్కి క గ్రావ నృధుశ ర్క 9 ఇతివాక్యబలా త్నెహే 

ప్ర మీప్యం పాదికం భవేత్. 48. 
పిల్లి వీచరరసము ఇండు (వష్టములును గండు ప్ర స్థల పాల బాగోక లిపీ ఒక ప్రస్థము 

చేతిని వండవలయును, జీవకము బుషభకమను గంధ ద్రవ్యమును మేద మహా మేదలను 
చేర్చి కాకోలి క్షీ రకాకోలి ద్రాక్ష యష్టిమధుకము వీల్లిపెసర కారుమినుము "నేలగుముడి ౧ 

a) ర క్రచందనముకండ-చచ క్కెర లే నెవీటినికూడ ఎ దానియందుక లిపి నేతినివకమువేనసీ దింప 
వలయును, ర క్షపి త్తవికారమలయందునువాతర కోరోగమలయందునుక్షీ ణిం చిన వీర్యము 
గలవారిపట్టను ఈ నేతిని ఇచ్చిన యెడల నత్యు త్తమ మగు వాజీకరణ మగును. భుజముల 
మంట తలమంట జ్వరము పిత్తజ్వరము యోనిభూల దన్నీ మూత యు కృచ్చ్యయు 
నను నీరోగముల నియ్యది గాలి మేళుముల బాఅదో) లినరీతి చాజస్రోలును. ఇయ్యది 
శతావరీఘ్ఫుతము. బలమును “కాంతిని అకలినిపెంసెొండించును, ేత్రిలా+ నాలవ భాగము | 

౧ కల్క_ముతో సరిగా తేనెను చక్కెరను చేర్చవలయునను వాక్య కుంబటి జేతిలాశ నాలు 
ఠం గవభాగము కలుపుట మిగుల మంచిది. 

న్లో * వాసాం సకాఖాం సపలాశమూలాం కృతా కపూయం 
కుసునూని చాస్యాకి, సృదాయ కల్క_ం౦ విపచే ధ్భృృతం త్ర త్పత్షైద 
మా శవ నిహాంతి ర కమ్ 49, 

- 

19 
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కొమలు జెరడుతోగహాడిన అడ్డసరమును శపూయమును కాచి యందులాణ అడ్డ 

సరపుష్రూవుల కల్క_మును కలిపీ అంకేట “నేతిని పక్వముచేసీ దానిలో తేణాను క్రలికి 
తినినయెడ ల ర కపి త్తముల న నతిత్వరితము గా వోంగొట్టును. 

ఇం కొమదేవఘ్ఫ్కము. ర్రిజ్కా- 4 

వో శ ఇస్యకోవిదారస్య వృషస్య కకుభస్య చ కల్యా ఢ్యశ్యా 

త్వుష్పకల్క_ం చై పల చతుష్టయం. 50, అశ్వగంధాపలశతం తద 

ర్ధం గోత్సురస్య చృ శ తావరీ విదారీ చ శాలిపర బలా తథా. 51, అ 

శ్వళ్థన్య చ శుంగాసి పద్మ బీజం పునర్నవా, శాక్ శ్రీపల మేత త్ర మా 

వోటీజం తథ వ చ. 52, పథ గ్ల గశపలా . న్యాగాన్ చతుర్దోంణేంసః ప 

జేత్, చతుర్భాగావశే చచ్చి తు కషాయ మవతార యేత్, 58, మృన్వీ 

"కా పద్మ కం కష్టం విబ్బలీ ర క్ష చందనం, బాలకం నాగఫువ్పం చ ఆత్త 

గుప్తావలం తథా. 54. నీలోత్సలం శారివే చే జీవనీయం' విశేవళ్త 

పృథక్క_ర్చ సమం చైవ శర్క.రాయాః పలద్భయమ్, 55, రసస్య పాం 

క్ర శేయాణా మూధఢకం తత్త దాప పయేత్ , చతుర్లుణే న పయసా ఘ్ఫృశే 

వ్రస్థం విపాచయిత్ . 56, ర్ కపి త్తం క్షతతీణం కామలాం వాతశోణి 

తమ్, హూలీవుకం తథా శోధం వర్ల భదం స్వర క్షుయమ్, 57, అరోచకం 

మూ త్రకృ చ్చ్యం పార్గ్వళూలం చ నాశయ్త్ , ఏత ద్రాజ్ఞుం ప్రయో 

కృవ్యం - బహ్వన్హ నశపురభారిణామ్. 58. శ్ర్రీణాం మై వానపత్యానాం 

దుర్చలానాం చ చేపీనాం, 3 రానా మల్చళుక్రాణాం జీర్ణానా మల్చ 

“శేతసాహమ్. 59. శన పం బలకరం హృద్యం వమృహ్యం సయం రసాయనం, 

- ఓీజ న్వేజఃకరం చన వ ఆయుఃస్రాణవివర్థనమ్, 60. సంవర్థయతి శుక్రం చ 

వురువం దుర్చలేంద్రియం, సర్వరోగవినిర్థుక్త స్తోయసిక్తై యథా 

ద్రుమ 61. కామబేవ ఇతి ఖ్యాత స్పర్భరోగేషు కస్య లే, 

మద్దిపూవులు క్రాంచనపుపూవులు జను పప్టూవులు అడ్డ సరముపూవులు వీటితో చేసీ 

క్రల్యమును నాలుగుపలములు తీసీకొని పదహారు పలముల కషాయములాో కలపవలయును, 

"పెన్నేరుగడ్డ 100 పలములు "పెద్దపళ్లేరు 50 పలములం పీల్లపఫీచర చేలగున్సుడు కోలపొన్న 
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ముత్ఫువపులగము రావి చిగుళ్లు పద్మ ఏీజములు తెల ల్ల గ్రరు గుముడు"కుగు మినుములు ఇవి 

యన్ని యును పబేసీపలముల చొపష ప్పున తీసీకొని నాలుగుద్దోణముల నీటియందు పక్షము 

చేసి నాలుగవపాలు నీఠు బాక్రీియుండునప్పుడు అకహెయమును దించి ద్రాత్ పద్దాతయు 

. ఇంగల్వకోస్టు పీ వీప్పళ్లు ర క్షచందనము కురు వేరు నాగ శకేసరములు దూలగొండివిక్సులు న 

ల్లకల్వలు పాలసుగంధి నల్ల సుగంధి గరిక జీవకము బుషభకముబు్ధి "కాకోలి శ్రీ రకాకోలి 

చుద నువామేద కారువినుము కాఠెపెసర వీని నన్నిటిని 2 కొక్క_క కర్ష మును కండ 

చక్కెర శండుపలముబును చెరకురసయు ఆఖకమును తీసి కొనవలయును, వోతియ నిందు 

నాలుగు రెట్లు పాలుబోసీ పదియారుపలముల నేతిని బోసి వండవలయయను, ఇయ్యది కా 

మచదేవఘృతము. రక్తపి త్తమును తకిశ్సీణము కామెర వాతర క్షమ హాలీవకము వాసు 

రంగుమారుట మాటపడిపోవుట అరో-చకము మూ తృకృచ్భ ను పార్గ్వ్యపుహూల వీటి 

నన్ని (టిని నాశనము చేయును. ఈ నేతిని గాజాలకును ధనికులకునుఎక్కువగణా నంతః పురముల 

సంచరించు నృపులకును బిడ్డలు చేని త్రీ లకును దుర్భణులగు నరులకును నపుంసకులకును కొద్ది 

పాటి వీర్యము గలవారికిని ముదుసలివారికిని దిని నీయవలయును. ఇయ్యది శేస్ఫ మైనది. 

బలమును గలిగించును. మనోహారను7ా నుండును, వీర్యము గలిగింయను. రసాయనము. 

తా రగతగినదిం బలమును కాంతిని సపెంనీ *ందించును, ఆయు ప్య మును ప్రాణమును వీర్య 

మును ఇచ్చును, దుర్చలవీర్యముగల పురుషుని వృద్ధి నొందించును. దీనిని నేవించినయెడల 

సీళ్టుపోసి-పెంచిన వృత్తమువ లె అన్నిరోగముల'చేక వదలిపెట్టంబడిపెజుగును. ఈ కామ 

దేవఘృత మన్నిరోగ ములను పోంగొట్టుటయందు సమర్థ మైనది. 

శ్లో, శతావరీ పయో ద్రాతా విదారీ శ్రైర్ధవులై రమైః, 62. 
అ అగ ఇస సర్పిషాసహా సం యుకై సృప్తపృస్థం విపాచయేత్, శర్క_రాపాదసం 

యు కం ర కవి తహరం పిబేత్. 68. ఉరణుకే ఏ తళూలే యోనివాతే 
అలాల అం 0 ఎజి 

వ్యసృృగ్గరే బల్య మూర్జస్క_రం వృవ్యం మభావాద్రో దోగనాశనమ్.64, 

వీల్ల వీచరరసము పౌలు ద్రాతరసము నేలగుమ్ముడిరసము చెబుకురసను ఉసిరిక కా 

యలరసమా వీటితోకూడ ఒక ప్రస్థము సతిని పక్షము చేయవలయును. తజువాత నాలవ 
| (ఆ) 

పాలు కండ చక్కి_రను కలిపికొని తా9 గవలయును. ఇయ్యది రక్తప్ తముల హా5ం-చును, 

రొమురొప్పీ పీ తళూలము యోని వాతము ప,దరరోగము వీటిని పోగొటును. బలము 
ధీ ఎమి (© టు 

గలిగించును, పరా కనుము నిచ్చును. వీరము గలించును, ఆకలి కడుపునొప్పీ మున్నగు 

_ వానిని హరించును, 
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-ఇహ్రార్రి ఖండ కూప్యాండకము, ea 

వో కరాబ్జూండకొ త్పలశతం సుస్విన్నం నిమ్మ లీకృతక్, పే 
ద ఇద గాద త్తే స్ఫుత ప్ర సే కొన స్థామ్రమయే దృ. 65. యదా మధుని్య పా 

సదా ఖండశతం న్య సేత్ , విప్ప లీశ్ళంగ బరాభ్యాం చ పలే _జరోకస్య 

చ, 66, త్వగలాపత్ర మరచధాన్యకానాం పల్యాా (కమ్, న్య సెచ్చూర్జీ 

కృతం తత్ర త్ర దారా సంఘట్టయే న్ధుహుః, 67, తక్పక్వం స సాపయే దాం 

జే దత్వా తేద్రం ఘృతార్థకమ్, గేద్యథాన్నిబలం బే ద కపిర్రీ 

కతక్షుయా. 68 శాసక్వాసకీను చృక్టీ. తృష్టాజ్వరనివీడిత "సృష్యం 
సునర్న వకరం బలవర్ల పృసాధనమ్, 69. ఉర స్పంధానకరణం బృంహణం 
స్వరబోధనమ్, అశ్విభ్యాం నిరి, సిరి తం సిద్ధం కూప్థూండక రసాయనం, 70, 

ఖండామలక మానానుసారా క్యూ_హాండక ద్ర వాల్, పాత్ర 0 పాకాయ 

దాతవ్యం యవా న్వా తద్రసో “భవేత్ 71, అత్రావ ముద్రయా 

పాకో నిస్త (చం నిష్కు లీక్స్, 

బూడిదగుమ్మడి కాయను నూరుపలములు మెత్త గా చెక్కు_తీసి ఒకకుంచము శె 
య్యి బోసి అందు పనిని పోసి గట్టి రాగిపాత (త్రో మెల్ల గా పక్షము చేయవలయును, 

శేనెలానన పాకము కట్టినప్పుడు “సూరుపలమం కండ చక్కెర నందు చేయవలయును, 
పిప్పళ్ళు శొంఠి జీలక ల శండుకంథుపలములును దాల్చెనపట్ట వీలకులు జాపత్రి మిరియ 

ములు ధనియములు ఇని అన్ని యును ఆర్థప లము చొప్పునను చ్చే చూర్ణము బేసి ెడాని 

లే పడవేసి గరిశుతోమాటిమాటికి కలీయ బెట్టవలయును. చకంగా? పక్ష మైన వీవ్హట 
డానిని "నేతిలో సగఫాగము తేనెను పోస్సీ కుండ లశ నుంచికొని ర క్తపీ త్రరోగము క్ 

వాడు తనయాకలి ననుసరించి లినవలయును, దగు స శ్వాసము చీకట్లుగ్ర మట భర్తీ దస్పీ 

జ్వారన్లు వీటిచేత పీడింపంబడినవాండు గూడ శేవంపవలయును, ఇయ్యది వీర్యమును వృద్ధి 

నొందించును. శరీరమును కొత్త తదానినిగా చేయ్వన్లు, బలముకాంతిని చేకూర్చును, వక్షస్థు 

మును "పెటీగించును, ధ్దాత్తువ్తుప్టి నిచ్చును, స్వరమును సెంపొందిరచును, ఈకాహ్టాండకరసా 

: యననుశ్వినీ చేవతల చే సృజిం పంబడినది, ఇయ్యది సిద్యాషధము. కండచక్కెర ఊనీరిక 

_మున్నగువానిని ఫలాదిమానములన ననుసరించి వండుటకాజక ఇయ్య వలయును, దీనిని కూడ 

ను వండునప్పుడు మూసియే వండ వలయును, గుమ డినితొజిగి చెక్కు_లేకరడ ముక్క 

లుగా వేసీ కలపవలయును, 



ఆంధ్ర తాక్సర్యసహితము, 14 

బిశేపాంశములం :-- ఒక పృతిలో ఈయోగమును. వివరించునప్పుడు “య 

జామధునిభ8* అన్న దానిత ర్వాత ఈ క్రి ందిక్టో'కము అధ్ధికముగాగలదు. న్లో, కూప్పాండ 

పీడ నాతోయే గాఢశేన పునః పచేత్, యు కస్ఫ్నుః యదాపశ్యే త్తదాసి ర్రేత్ర నిక్షిపేల్ 

వప్రు(గ్రె వాసఖండ కూష్తాండ క రసాయనము, రికా 

పు చ పలం సి కూపూ సవ g న్లో పంచాశ చ్చ పలం సన్నం వాండా త్స మాజ్యత,, 

79, గ్రాహ్యం పలశతం ఖండం వాసా త్కారథాఢ కే పచేత్ , ముస్తా 

థాల్రీ, ఫుభా భారీ త్రీనుగంధై శ్చ కార్తి కై 78, ఐలేయ విశ్వ థొ 
౧ 

తష g వల 5 అ గ అలి న్యాక మరిచై శ్చ పలాంశ్కై 8, వీన్చలికడంస చైవ మధుమానీం ప్ర 

దాపయేత్ . 74. కాసం శ్వాసం క్షయం హిక్కాంం రక్షని త్తం వహాలీమ 

కమ్ హృదోగ మమవీత ౦ చ వీనసం చ వ్యవోహతి, 75, 
అ య, 

బూడిడే గుమ్మడికాయను చెక్కుతీసి ముక్కలు గా చేసీ 5౮ వలములును, “నేయి 

16 పలములంను కండచక్కెైర 100 పలములును తెచ్చి వీటిని 64 వలముల అడసరపు 
cs 

కపాయములో పక్యము చేయనల యును, తుంగ మ సలు, ఊనిరికపప్పు, తవక్షీరి గంటు 

భారంగి, జాజికాయ అవంగములు, విలకులు, జూప శ్రి ఇవి అన్నియు నొకొ_క్క. 

పలమును, కూతురుబుడమ శొంఠి ధనియములు మిరియములు ఇవి ఒక్కొాకపల మును, 

పీప్పళ్లు నాల్లుపలములు యస్టిమధుక మును అందులో చేర్చవ లయును, ఇయ్యాది వాసఖం 

డకకాప్లాండ మనంబడును, దగ్గు శ్వాసము క్షయ వెక్కిళ్లు ర కపీ తము పాూలీమకము 
తట్టీ గా య అ ఎది 

హృదోగముళు ఆన్లుపీ త్రమను పీకన మున్న గువాని నన్నింటిని పోంగొట్లును. 
గ ౧౧ ౨ : లు 

ఇ విశేషాంశములు:-- ఈయోగములోగూడ ఆపిప్పలీ క్షడపమ్* అన్నశోకము 
తర్వాత సీ క్రింది గంథఫాగ మధికముగా గలదు, నో నతచ్చూూర్డీ కృతం క త్రదా 

వీ త్రక్షుతక్షలభో, వృష్యం ఫున ర్వా క సంఘట్టయేక్సున$, తద్య థాగ్ని బలంఖాదే ద్రక్త్ త్త 

ర్నవ కరం బలవర్లకరంచ తత్, * 
రా . 

ధ్ర వొసాఖండరసాా'యనము. జై. 

తులా మాదాయ వాసాయా;ః పచే ద వ్రసణే జలే తేన పాదా 

వేషీణ పాచయీ దాఢకం భిషక్, 76. చూళ్ణానా మభయానాం చ 
డా చ్వుద పలే విప ఖం చ్భుద్ధం తథా శతమ్, ద్వే పలే విప్పలీచూర్లా త్చిద్ధశీ తే చ మా 



150 చక్రదత్తడా౯ రక్షవిత్తాధికారము, 

థీ,కాత్ *, 77. కుడపం పలమాత్రం తు చాతుర్హాతం సుచూర్షితమ్, శ్రీ 
పా విలోడితం ఖాదే దృ క్రవిర్తే క్షతత్షయో 7, కాసశ్య్వాసప 
శ్చ యక్ష ణా చ ప్రవీడిల 

నూరుపలముల అడ్డసరరసమును తెచ్చి ఎనిమిదిరెట్ల నీళ్ళుపోసి వండి నాల్బవభా 
ము మిగులుండ-గా కరకకాయ 64 పలములు కలకం 100 పలములు పిప్పళ్ళు శెండు 

వలములు వీటిని కలిపి చూర్ణ ముచేసి పెదానియందు కలిపి పక్వమెన వీమట చల్లార్చి 
"తేనె 8 పలములు దాశ్చెనపట్ట ఏలకులు జాపత్రి, నాగ శేసరయులు నీటిరూర్డన 

ఒక పలమును వేసి కలిపీ ర కపి త్రరోగులును తకక్షయులును. భక్షింపవలయును. స్ట 
శ్వాసల చేత చాధపడువాండంను. తీయరోగియును. కూడ భక్షీంపవలయును, 

జు ఖడ కాద్యలోపాము, en 

శ్లో, శతా వర్ చ్చిన్నరుహో వృషముండతికా బలాః, 79. శాల 
మూలీ చ గాయత్రి ఫ్ర త్రిఫలాయా వచ _సథా, భా పుష్క._రమూలం 

చ పృథ కృంచవలని చ, 80. జలద్రోణో విప క్షవ్యం అప్టమాంకావశే 

వమీతమ్, ది వన్యెపషధహతస్యావి మూడ కేణ హతస్య వా, 81, పలద్యా 

దశకం చేయం రుక్త్కలాహాస్య చూరి ర్లీతమ్, ఖండతుల్యం ఘ్ఫృకేం 

"దేయం పలహోడశికం బుధ * 82, వచే క్రమమయే పాత్రే గుడపా 

కో యథావుతహ్, వస్థార్ధం మధునో చేయర శుభాశ్ళ్య బకుకం త్య 
చం. 88, క్ఫంగీ విడరగం కృపా చ శుంథ్య జాజీ పలంపలం, త్రిఫలా 

ధాన్యకం వత్రం దర్థ్యాతం మరిచశకేళశరమ్, 84, చూర్షం దత్వా సుమ 
ధీతం సిగ్గే ఫౌంజే నిధాపయేత్ , యథాకాలం వ్ర యుంజీత విడాలప 

దకం తతః. 85, గవ్య తీ రానుపానం చ సవ్యం మాంసరసం పయః, 

గురువృషప్యూనుపానాని స్నిగ్దం మాంనాదిబ్బంహణం. 86, రవి త్రం 

త్రయం కాసం పకక్షిళూలం విశేవతక్కి వాతరక్తం వ్రమేహం చ శ్రీశ 
పిత్తం వమిం క్షమం, 87, శ్ర(యధుం పొండురోగం చ కువం పీ హో 

థ గా 

దరం తథ్యా ఆనావొం ర కసంసావం చామవి తం నిహంతి చ, 88. వ ఆ గి 
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బాకు సం బృంహూణం వృహ్యం మాంగల్యం ప్రీతివర్టనం, ఆరోగ్యం 
పుత్రదం శనం కామాన్ని బలవర్గనం, 89. శ్రీకరం లాభఘువకరం ఖండ 

కాద్యం వశీ ర్తితమ్, 

ెద్దపిల్లి పీచర్క తిప్పతీగె అడ్డసరను, బుషభమను గంధ ద్రవ్యము, తెల్ల బోడ 

తరమ్కు ముత్రువపులగము, నేలతాడి, త్రీ ఫలములు,” గంటు భారంగి, పుష్కూరమాలము 
వీనిని క పలముల చొ; 'తెచ్చీ ఒకద్దోణము పీిబాో నుంచి వండ వలయును. అనీటిలాశి 

నెని దవభాగము మిగిలియండం గా దివ్యాషధములచే శుద్ధి చేసినది గాని మాక్షీకముతో 

కుద్ది చేయంబడినది గాని యగు రక లోేపహచూర్షమును [అనగా నయస్క్మా_౦తమున్క 
లేక ఉక్కుభస్మమును] 12 పలములును, కండ-చక్కెరతో సమానము గా ఈ వలములు 
చేతిని పోయ వలయును, ఆవీమట రాగిపాత్రములో "బెల్లమును పొం ము పట్టురీతిగా 
పక్వము చేయవలయును. తేనె 8 బలములును త్రవన్షీర్కి శిలాజిత్తు, లవంగపుపట్ల, వృషభ 

మను గంధ ద్ర వ్యము వాయువిడంగములు, పిప్పళ్లు, శొంఠ్కి జీలకజ్ద వీటిని ఒక్కొళపల 
మును త్రిఫలములం, థనియ ములు, తాడిశవ త్రీ? మిరియములు, నాగశకేసరము వీని నర్ధర్థ 
ఫలమును తెచ్చి కలిపి చూర్ణ ముచేసి చక్కగా వ్యశ్ర్ర కాళితమును పట్టి, నున్న నికుండ లా* 
సెట్టి ఘమయఘంచవలయును, పిదప కాలానుసారము గా తులమంత నువమయోగంపవలయును, 

దీని“ెని ఆవుపాలరోటి అనుపానమును మాంసరనము పాలం నేవింపవలయును. గొప్ప 

వియును బలకరము అగు ననుపొనముల నీయవలయును. చమురుకల మాంసాదవవచార 

ముల 'ఛెట్టదలయును. ఇయ్యది గక్షపిత్రమును క్షోయను దగ్గును విశేషముగా పార్ళ 
పునొప్పిని మేహమును శీతవీత్తమును జిల పోటు ఆమ్హ్డవీ త్తమును వీనిని నశింప జేయ 
ను, కన్నులకు హాతక రము, ఛాతువును వృద్ధి పొందింయను, వీర్యమును కలుగ౭జేయను, 

సౌందర్యము నిచ్చును, సంతోషమును “పెంచును. ఈఖండఖాద్యము ఆరోగ్యక' రము. 

పుత్రుల గల్లించును శ్తేస్టమ. కామమును బలమును పెంపొందించును, కోభనిచ్చును, 
చులకదనము నిచ్చును అని కొనియాడంబడినది. 

-ఇత్రర్రి ఛాగమాంసాడిపద్యము:లు, Oe 

వ్, ఇాగం పారావతం మాంసం తి తిరికి కక రా కళ్ళా, 00, 
కురంగాః కృష్ణసారా శృ తశేపాం మాంసాని యూజయీత్, నారి కేళప 
యఃపానం సునిషణ్ణక వాస్తుకం, 91, శుప్క్రమూలకజీరాఖ్యంపటో 
లం బృవాతీఫలం, సఫలం వార్తాకుపక్యావ్రుం ఖర్జూరం న్యాదు దాడి 
నుం, 92. క కారపూర్వకం యచ్చ వమూంసనం చానూపసంభవం, వర్ణ 



152 చక్రదత్త-- ౯, రక్తవిత్తాధికారము, 

నయం విశేషేణ ఖండఖాద్యం ప్రకుర్వతా., 08. లోహాోంతరవ దశ్రా 

పి పుటనాది క్రియేవ్యలే, య చ్చ విత్తజ్వరే ప్రోక్తం బహి ర్వన్హ్యు 

భ్రేవజం. 94. రక్షవిల్తే హితం తచ్చ తీణవతహితం చ యత్, 
"మేకమాంసము, పావురపుమాఎనము, తి శ్రీరిపిట్టమాంసము, గోరువంక, కుందేలు, 

లేళ్ళు వీనియొక్క.... మాంసములును తఈయవచ్చును, కొబ్బరినీళ్లు, చెంచలికూర చ క్ 

వ ర్రికూర; ముల్లంగి, జేలకజ, ఫొళ్ళి కాయ, "ెద్దగుమడ్, వంకాయ, మామిడికాయ, 

ఖర్జూరము, తియ్యదానిమృపండ్లు, క3ారప్టూర్వకమగు నన్ని పదార్థములు, మెట్ట పరే? 

ములలోని జంతువుల మాంసము వీనిని ఖండ కాద్యమును భక్షించువారలం (వ్ర యక్నష్టూ 

ర్వక ముగా వదలిపెట్టవలయును. ఇ ఏ౨రలోహములకువఅ-నే ఇచ్చటకూడ పుట సాక 

మున్నగువానిం జేయట చాల మంచి. పీత్తజ్వరముల కొఆకు సెకిని లోపలికిని మెళ్ప 

యొషధములనే ర కపి త్తజ్వరముల చే బాధపడువారికి గూడ చేయవలయును. ఇట్టుశే 

శ్షీణతతరోగులక్ర గూడ నీయవలయును, ఇయ్యది హీతను అగును, 

చక ఏందు ర కపితొధికార,ప కరణము ముగిసెను, ఇట్లు చకృద త్తయందు రక్తపిత్తాధికార ప్ర కరణ గసెను 
శ 



౧౦. రాజయక్షైయుకారము, 

రం ౧ 

"రి మీయరోగములందు కాల్యాద ప్ర యోగములు, d= 

శ్లో. శాలివస్టిక గోధూను యవనుద్రాదయ శుభాకి మద్యా 
ని జాంగలాః పక్షముగా శ్శసా ఏిళువ్య తాం. Ll. శువ్యుతాం శీణ 

మాంసానాం కల్పి తాని విధానవిత్, దద్యా త్క_._వ్యాదమాంసాని బృం 
హాణాసి విశేవతః, 2. దోపాధికానాం వమనం శస్యలే సవిచేచనం, 
స్నేహ న్వేదోవపన్నానాం న్నేహనంయ న్న కర్షణమ్. ౩, శుద్దక్ వ్రస్య 
యుంజీత విధిం బృంహణదీపనమ్, శుక్రాయత్తం బలం పుంసాం మలా 
యతత్తం హి జీవితమ్. 4, తస్తా ద్యత్నేన సంరక్వ్యే ద్యవ్మీణో మలరే 
తస్కీ సవిప్పలీకం సయవం సకులుత్సం సనాగరం. 5, దాడిమావులకో 
పేతం సిద్ధ మాజరసం విబేత్, తేన వ డ్వినివర్హం తే వికారాః వీనసా 
దయః, 6 రసే ద్ర న్యాంబుపేయావ త్చూపశాశ్ర్రవళా దిహ్మ పలాని 
ద్వాదశ వ ఘునేథ తనుకేతు షట్, 7. మాంసస్య వటకం కుర్యా 

త్సల మచ్చత రే రే, ధన్యాక వీప్పలీ పశ్యదశ మూలీజలం వీకోత్ . 8 
పార రళూల జ్వరశ్యాస వీనసా దినివ్భ త్రయ అళ్యగంధామృ తాభీరు 
దశమూలీ బలావృపాః 9. పువ్క_రాతివిసే. న్నుంతి క్షయం శీరరసా 
థీని, 

వరిబియ్యము, ఆరుమా సనులకు పం డెడిధాన్యము గోధుమలు యవలు పెసలు ము 
న్నగు ధాన్యములును మద్యములు అడ విజాతులగు పక్షులు మృగములు మున్న గువాని మాం 

సములును విశేషముగా ఈయరిో నికి ఉత్తమములగ్య పథ్యములం. శ్షీణించు చున్న వారలకు 
ఎండిన మాంసము గలవారలు ఆగు క్షయరోగులకు మాంసము తినెడి జాతిలో చేరిన 
మృగముల మాంసమును వెద్యుండు ఇప్పించుచుండవలయును. విశేషముగా వీర్య కార 

కము లగ పదార్థముల నియ్య వలయును. దోహెధిక్యము గలవారలక వాంతు లగుటక్షు 
విరేచనములకు మందు నీయవలయును. చమురు, వచెఘ్మట వీటిచేత కలిగిన రోగులకు న్నే 
పానము చేయింపవలయుంను. కాని పటీవీడి. కలు గునట్లు చేయింపరాదు. కోస్థములం చిగిం 

20 
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ఏలయనగా 
పురుషులకు బలము వీర్యము ననుసరించి యుండును. జీవితము మలము ననుసరించి ర్ం 

చినవారికి బృంవాణజదీపనములను గలిగించు క్రి యలను చేయవలయును, 

డును, ఈకారణమువలన శత్షయరోగులకు చయత్నపూర్వకముగా మలమును వీర్య మున్న 
కాపాడుచుండవలరమను. పిప్పళ్లు కొడిసిపొల యవలు ఉలవలు నొంప దానివ్లురసన్ను 

ఉసిరిక వీటితోటి పక్షము చేయబడిన మేక మాం సపురసమును. త్రౌగింపవలయును, బడా 
నిచేత పీనస మొదలగు నారువి కారములు నశించును. రసమునందు (ద్రవ్యములను నీట్ర 
పానకములలోేవలెనే సూపశా(యప్రై మ నమసించి స్థపరిమాణజల మునకు ౧౨ పలముఖ 

అ 
యు 
Uy 

చేర్చవలయును, గట్టిగా చేయవలనీ యున్న నిట్టు చేయవలయును. పల్చనగా చేయక 
లనీన-చో చారుపలములను మాత్రమే వేర్పవలయును = పరిశుద్ధము చేసిన రసములో ఒక 
పలమంత గా మాంసమునునూరి కలిపివేయవలయును. ధనియములు, పిప్పళ్ళు కొంకి 

॥ + రంగి 

దళశమూలములు వీజియొక,._. కహేయమును శొగవలయును, Te స | గ్రాక్ పొ గగ లయును అశ్వగంధ ( పెన్నేరు తిప్ప 

తీగె పిల్ల పీచర దశమాలము ముతు వపులగము వృషభక మనుగంధ ద్రవ్యము అడ్డు 
~~ | డ 

ము ప్రుప్కు_రమాలము ఆతివ'స వీటియొక్క_చూగ్గ మును పాలను మాంసపురసమును శేవిం 

చినయెడల క్షుయరోగములు నశించి పోవును. 

-అధి దళమాల సలలితౌది ప్రయోగము. 6ఆ- 

న్లో, దళశమూల బలా రాస్నా పువ్క_రసురదారు నాగశెః 
కథితమ్, చేయం పార్మాషంసశిరోరుక్ శయశకాసాదిశాంతయే స 

లిలమ్. 10. కవభత్వజ్నాగబలా వానరబీజాని చూర్షితం పయసి, పక్వం 
ఫఘృతమధుయు కం ససితం యశ్రాదికాసహారమ్, 11, పారావత కవి 
చ్చాగ కురంగాణాం పృథక్చృథక్ , మాంసచూర్ష మజాతీరం కీకం 
యత్షహరం పరం, 12. భవృుతకుసుమసారలీఢథం క్షయం త్రయం నయ 
తీ గజబలామూలం, దుగ్టోన కేపలేన తు వాయసజంఘాని పీతై ర్వివ 18 
కృష్ణా దా శాసితా లేహః క్షయహః మెద్రలైలవాన్, మధుసర్చిర్యుతో 
వాళ్ళగంధా కృష్ణాసితోద్భవః, 14. శర్క_రా మధుసంయు క్రం నవనీతం . 
లిహన్ శయ్య టీరాళీ లభతే పుష్టి మళ్ళు తే వాజ్వనావీ, శే, 1. 

దశమూలములు 'సుతువపులగము సన్న రాస, పుష్కురమాలసు బేవదాప 
వాం! a ' 

శొంఠి వీటి నన్నింటిని కపాయమును కాచి త్రాగవలయును. ఇయ్యది పార్శ్వపునొన్నీ 
తలనొవ్ని క్షయ దగ్గ మొదలగువానిని కాంతి పొందించును, మద్దిపట్ల కీర నాగటి 

ల దూలగొం డెవిత్తులు వీటిని చూర్ణము చేసి పాలలో చక్కగా కాచి, నెయ్యి లేనె 

యలు కందం. ఈఈ ఆ 

 శాససివానాకటాకు. సంర. ఉతోత 
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వీనితో కలిపి కండచక్కార కలిపి భక్షించినయెడల క్షయరోగము మున్నగు రోగము 

లను దగును నళింపచేయను. పావురము కోతి మేక లేడి ఫీటిమాంసమును వేరువే 
రుగా చూర్ణముచేని మేక పాలతో కలిపి పుచ్చుకొనవలయును, ఇందువలన క్షయ 

రోగము నశించును. చేయి జూబికాయ సాగశేసరములు నాగబల చర్చించి వీటిన 
న్నింటిని కలిపి నూరవలయును, లేకున్న నేరుగా కలివి ల్రైగినయెడల కాకజంఘు 

(తయరోగము నశింపచేయును. 

పిప్పళ్లు ద్రాత్ కలకండ తేనె వీటితో వేసిన కేవాము తకషయగోగములను 

నశింపచేయును, లేకపోయిన-చో అశ్వగంధ సీస్పళ్లు కలకండ "నేయి వీటితో చేసిన 

'లేహ మైనను క్షయరోగములను నశింప జేయుము. కండ చ క్కెరలోను "తేనెళోను నవనీత 

మును. కలిపికొని నేవనచేయచు పాలతోటీ యన్న మును తినువా రగు తయరోగులం 
బలము నొందంగలరు. ఇవయ్యాషధ మునందు (అనం గా దీనిని నేవించుకాలము;ం క) 

చేతిని తేనెను ఎక్కువా భక్షీంపరాదు, = 

రె సీత్రోపలాదిలేవ్యాము. . రఆజా- 

నో, సితోపలా తు గోథీరి విప్పలీ బహులా త్యచః, అన్న్యా 
దూర్ధ్వం ద్విగుణితం లేవాయేత్' క్షైదసర్చిపా. 16, చూర్చితం పాశ 
యే చేత చా్యసకా సక్షయావవామ్, సుక్షజిహ్య్వూ రోచకిన మల్చొన్నం 
పార్ణ్వళూలినమ్.17. హ స్తపాదాంసదా హేవ్వు జ్యే ర_క్తే తథోర్థ Mu 

కండ చక్కెర 16 భాగములు, తవశ్షీరి 8 భాగములు, పిప్పళ్లు 4 భాగములు, ఏల 
కొలు 2 భాగములు, లవంగపుపట్ట ఒకభాగము వీని నన్నిటిని కలిపి చక్కగా నూరి శే 
నెలోను కలిపి నేవిపవలయును. ఇయ్యది శ్వాసము దగ్గు, తయగోగము నశింపంజేయు 
న మజీయును నాలుక మొద్దు బారియుండుట, అహో చకము, అగ్ని మాంద్యము, పొ 

రృషపునొక్సి, ఈరో గములను పోగొట్టి చేతులు, కాళ్ళు, భుజములు మున్నగునవి మండు 
* నప్పుడును జ్వరమునందును ఊర గత మగు రక్రపీ త్రమునందును పీతమును కలిగించును 

ఇయ్యది సీతోపలాదిలేహ మున(బడును, 

నా లవంగాద్య నూర్ణ ము. ధియా 

శా, లవంగ తక్కో_ల ముఠీరచందనం నతం ససీలోత్స లజీరకం స 
మమ్ తృటి స్పకృస్లాగురుభ్ళంగశేసరం కణాసవిశ్వానలదం సహోంబు 
దమ్. 18, అహీం ద జాతీఫలవంశలో చనా సితాష్ట్రభాగం సమనూక్ష్మ, 
చూర్షితమ్స్ సురోచనం తర్పణ మన్నిదీపనం బల ప్రదం వృష్యతమం 
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త్రీదోపనత్ , 19. ఉరోవిబంధం తమకం గళ్ల గృహం సకాసహిక్కా 

'చచియత్ష వీనస్, గృహ ణ్యతీసార భగందరార్చోదం ప్ర మేహగుల్లా 
శ్చ నిహంతి సజ్వరానే, 20, 

లవంగములు, తకో్క్కలములం, వట్టి వేళ్ళు ర ర క్షచందనము, నల్గ గల్వలు, జీలక జ్ఞ; 

ఏలకులు, నల్లజీలక జ్ఞ , గర్క దా ల్చెనపట్ట, ా గకేసర ములు, జటామాంసి, పిష్పర్టు, కొంకి, 

తుంగము స్తు, నాగకేసరములు, జాజి కోయ, కుంకుముపువ్వు, తవశ్షీరి వీని నన్ని (టిని 

నమానఫొాగములు గా తీసికొనవలయును. ఇందులో కలకండను  ఎనిమిదిభాగమయులు 

చేర్చి అన్ని టినిచూర్లము చేయవలయును, ఈచూర్హ ము రుచిని పుట్టించును, తృ పీన 

గలిగించును, ఆకలిని పుట్టించును, బలము నిచ్చును, వీర్య మును వృద్ధినోందించును, మత్రీ 

యును త్రిదోషములను 'నశింపంజేయను. జోెమ్మనెప్పి కమకను శ్వాసము గళ 

హాము దగ్గు వెక్కిళ్ళు అరుచి క్షయరోగము కీనస (గృవాణి అతిసారము భనంధరకా 

ము అర్బుదరో గము "వేుపహానోగము గుల వ్యాధుల జ్యరము మున్న గువానిని నశించంటే 

యును, ఇయ్యాదియే లవంగాద్యచూర్ల మని చెప్పబడును. 

క్ర ( తాడిళచూర్లము, కాయూా 

న్లో, తాళీసపత్రం మరిచం నాగరం విప్పలీ శుభా, యథో శ్ర 
రం భాగవృద్ధ్యా త్వ లే చార్భభాగిశే, 21, పిప్పల్యప్టగుణా చాత్ర ప్ర ప 

"చేయా సితఖర్య రా, శ్యాసకో సారు చిహరం తచ్చూర్లం దీవనం పర 

లీల, హృ త్పాండుగ్ర, పహాణీరోగ వ్రీహకో పజ్వరాపహాం, "ఛర్ష్యతీసారళూ 

లఘ్నం మూఢ వాహౌనులోమనం. 28, కల్పయె ద్దుటికాం చైత చ్చూర్డం 

పకా నిత్రోపల ర గుటికావ్యాన్ని సంరకాగా చ్చూర్తా ల్లఘుతరా స స్స 

అ 24. 3 నె త్రికే గ్రాహయం త్యేశే శుభయా వంశ లో-చనామ్, 

తాడిళప తి, ఒక మము, మిరియములు 2 భాగములు, శొం9 లీ భాగములు, 

పిప్పళ్ళు నాల్తుభౌగ ములు, తవన్షీరి 5 'భౌగములు, ఏలకులు దా 'ల్చెనపట్ట అర్థ అర్థభాగమ, 

పిప్పళ్లు 8 భాగములు మటీయు నిందులో తగినట్లు 'తెల్లచక్కె_ర కలిపి చూర్షమును శే 

యవలయును. ఈచూర్ష్యము శ్వాసము దగ్గు అరుచి వీటిని హరించును, చక్కగా జక 

రాగ్నిని సీఫంప చేయును. వ్య దోం గమ పాండురోగము UE: పహాణి పీనసకోగమ 

వోష జ్వరములను పోంగొట్టును, మజియును భక్తి అతిసారము శూల వీనినిగాడ హరి 

చును, మూథవాతము ననుకూలముా తృీప్పును. కలకండను పొకముబేసి దానిలో 

నీచ్యూరమును కలిసీ మాత లను కటవలయుసు, ఈమా త లు నిప స్వృుసెగ చూపీ నందువలన 
క్ష వా శ్ లు - WU 



అంధ తోతరరషసహాత్ ము, 1త్రి' ఆంధ్ర, తాత్పర్య స తము త్రీ? 

చూర్లముక ౦ కును "లేలికవి యగుచున్న వి. అ నేకు ౨౦ వెద్యులం సి త్రమువలకం బుట్టిన 

క్షయరో గములలో నీచూర్హ మును వాడియున్నారు. మూలమునందు శుభయా అని 

ఇప్పినంద.న వంశలాోవన అని అర్థము వేసికొనవలయును. ఇయ్యదియే తాడిళచూర్జ 

మనంబడును. 

ఇత్ర వింధ్య వాసి సీయోను. ర్రియా- 

నో, కృంగార్జునాశ్యగంధా నాగబలా పుహ్క_రాభయా చ్చిన్న 

రుహోకి, 'తాలీసాదిస మేతాః లేహ్వా మధుస సక్చ్పభ్యాం యత్షృహరాః, 25, 

. వుధుకాప్య విడంగాశ జతులోహ భృ తాభయాః, ఘ్నుంతి యత్షైణ 
మతు గృం చేవ్యమానా హీ తాగినా. 26, వ్య్వోవం శ తావరీ త్రీ ణ్ 

ఫలాని చ బలే తథా, సర్యామయప సారో యోగః సోయం లోవొగ 

బ్ “వ్వితః, 27, ఏష వక్షుిక్షతం వాంతి కంఠజూం శ గదాం స్పథ్మా 

రాజయతక్షైూణ మత్యు గం బాహు స్తంభ మథార్షితం, 28, 

క ర్మ్కా_టకశ్ళంగి, మన్దిపట్ట, సెన్నేరుగగ్ద, నాగబల్క పుష్కు_రమాలము, కరక 

కాయ తిప్పతీగ, తాడిశప, త్రి, మిరియాలు, శొంఠి, సీప్పళ్టు, తవక్షీరి, దాల్చినచెక్క 

నీలకులు వీనిని వేర్చి చూరంద్ ఇ కలిపి ఈయాపభులయందు ముందు చెప్పిన తాడిశష త్రి 

చూర్ణ ముతో చేసిన జాపధినికలిపి లేన చీయినికాడ నందు చేర్చి భక్షీంచినచో క 

యరోనములు నశించి పోగలవు. తేనె, వాయువిడంగములు, శిలాజిత్తు లోవాభ 

సృము, నేయి, "కరకకాయ వీటిని లేహమువేసి భక్షీంచుచు పీతకరముగా . భో జనమును 

చేయవలయును, ఇట్టు చేసినయెడల అతిభయంకరము లెన క్షయగోగములను కూడ 

నశింపంజేయును. శొంఠి, మిరియనముల్కు పిప్పళ్లు, పిల్లి పీచర్ర (దీనినే కొందు చల్ల గడ్డ 

యందురు. ] త్రీఫలమలు నాగబల ము త్రవప్రులగము లోవాభోస్త ము నీటితో చేయం 

బడు యోగము అన్నివిధములై న న రోగ ములను హారింపంజేయను, ఇయ్యి అొమృనొప్పీ 

గొరతుసంబంధము లగు నన్ని రోగములను పోంగొట్టును. మటీయును మిక్కిలి భయంక' 
రము లగు శ్రయిరోగములను చచ్చులను అర్జి త్ మును రోగమును హరించును, ఇయ్యది 

వింధ్యవాసియోగ మనంబడును. దీనినే కొందయి శృంగ్యర్థునాది యోగ మందురురట, 

(గ్రే రనేంద్ర గుడిరిక. de 

శ్, కర్ణః శుద్ధరసే ఎదస వస్య స్వరనేన జయార్ష యో, న్రిల్రా 

యాం ఖల్వయే త్త తావ 'ద్యాన 'స్పేండం ఫఘునం తతః, 29. జలక లా "కాక 
మాచీ రసాభ్యాం భావయే త్పునః, సాగంధికఫలం భృంగ స్వరనేన 
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విభావితం. 80. చూర్షితం రససంయు క్ష మజూత్సీర పలద్వ మే, ఖల్యికం 
ఫఘునవీండం తు గుటీం సిన్న కలాయవత్ . 81. కృత్వాడా శివ మభ్య 

ర్వ ద్విజాతీ నృరితోవ్యు చు జీర్ణాన్నో భక్షుయె బేశాం శీరమాంసర 

సాశనః, 82, సర్యరూసం క్షయం కాసం రక్షపిత్త మరోచకం అక్షి 

వైద్యశత ను మమ్హువి త్తం నియచ్చతి, లికి, 

యథావిధిగా శుస్థ చేసిన పాదరసము ఒకకర్షము తెచ్చి ఖల్వములో వేసి శ్రష్ట 

లిరసము అల్లపుర సముల నందు చేర్చి చక్కగా నూరవలయును. బాగుగా ముద్దగట్ట 

వజ కిట్టు నుర్జింపవలెను, చాగమట్టరసమునందు నుజిల దానిని భావనచేయవలయును, 

తజువాత ఏలకులు లవంగపట్లు జాపత్రి నాగశేసరనులు వీటిని చూర్ణ మును ఒకోపర 

మునందు కలిపి గుంటుక లగ రాకురి సమునందు భావన కట్టపలయును. అపిమ్హట చూర్షష 

ను వేసి మేక పొలు రండుపలముల తెచ్చి వానితో చక్కగా మర్జింపవలయును, గిట్ట 

గానై ఉండక ట్టునంతే న అ కెట్లు మర్చించి సైనగగింజ లంతంత మాత్రలను పస్సిక్రొని షు 

దట నీశ్వరుని పూజించి, బ్రాహ్హణుల సంతోష, పెట్టి అన్నము జీర్ణమైన సీమట ఒకమా 

శత్రు తినవలయును. సౌలు మాంసపురసమాను భుజింపవలయును. ఈమా శ్రలు అగ్ని 

విధము లగు క్షయ దగ్గు ర కపి త్రము అరో-చక ము నున్నగువానిని వంద6శజడీ 

వైద్యులు చికిత్స చేసి సాధింపనేరక వదలివై చిన అన్దుపిత్తములను తొలగించును 

ఇయ్యది రసేం ద్రగటిక యనంబడును. 

హై ర్రై ఏలాదిమంభము, థయా-- 

శ్లో. వలాజమోదామలకాభయాత్త గాయ తి నింబాశ నశాలసా 
జా (4 “రా వవ ' | అచ లి 

రాన్, విడంగభ ల్లాతక చి త్ర కాం ళ్ళ కటు తి కాంభోదసురాష్ట్రీ కా 

క, 84 పక్త్వా జలే తేన పచేత్తు సరి _స్త్పస్మి న్ఫాసిద్దే త్వవతాణ 

చు త్రింశత్సలా న్యత్ర సితోపలాయా దడ్యాత్తు గోశ్షీరపలాని వ 

ట్స కిర్, వ స్టే భృుతస్వ్య ద్విగుణం చ దద్యాత్. శ్లూదం తతో మం 
థల లి తో 

హతం నిదధ్యాత్ , సలంపలం ప్రాత రతో లి హే చ్చ పళ్చాల్సి బేక్ dd 

a ఉగ ర అరా re 

మతం ద్రిత శ్చ. 86. ఏత ది మేధ్యం పరమం పవిత్రం చక్షువ్య మొ 

యుషహ్యు తవం తథైవ యత్మూణ మాశు వపహంలతి శూలం పాండ్యా 

మయం ఇావీ భగందరం చ. 87. న చాత కించి క్పరినర్హ సియం రసా 

యనం చైత దుపాస్యమానం, 
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ఏలకులు, వామమ్ము ఊనసీరిక, కరక, తాడి, చండ్ర చెక్క. వేపచేవ, వేగిన 

చేవ, మద్ది చేవ వీటియొక్క_రసమున్ను, వాయువిడంగములు, జీడివి త్తనములు, చిత్రమా 

లము, శొంఠి, మిరియములు, పిష్పళ్టు, తుంగము స్తలు, తొవరినున్ను వీనిశన్నింటి కసా 

యము చేసీ ఆక షాయమునందు నేతిని పోసి పక్యముచేస్సీ నేయి పరిశుద్ధముగా సిద్దమైన 
ప్పుడు ఫాయినుండి దింపి శీ0 పలముఆ కలకండనందులాగి చర్చిర పలముల తవక్షీ రిని ఫూండ 

నందు కేయవళయును. 16 పలముల ప్రమాణములో శెడు?ెట్లు తేనెను కలిపి వ్ఘ్తట 
కవ్వముతో చిబుకవలయును, ఇట్లు సిద్ధము చేసి; ఈయౌపధమును ప్రాతః కాలములలో 
లేచి పలము చొప్పున సేవింపవలయును, తలు వాత మెల్ల గా పొలనుక్లూడ శ్రాగుచుం 

డనల యను, ఈమంథము పరిశుద్ధ మైనదియును మిగుల పవిత్ర, మెనడియ నె యన్న 
యది. ఇది నేత్రములకు దివ్యామృతము, ఆయుష్యమును పెంపొందించును క్షయరోో 

గమును కూలరోగమును పాండుకోగమును తేళ్ళ ఆమే నళింపంజేయను, భగందరరో॥ 
ముల గూడ నపహరించును, ఈముంధములో పరి హరిం పందగిన (అనగా పొజు వేయం 

| దగు) వచార్థ మేదియను లేదు. ఈరసొయనము నేవింవ తగినది, ఇయ్యాది ఏలాదివుంథ 

మను రసాయన మనంబడును. 

అగ్రి సర్సిర్షుడము. ఆ, 

శ్లో, బలా విదారీ హస్వా చ పంచమూలీ పునర్నవ్యా పంచా 
నాం శీరవృశూణాం శుంగా ముష్ట ఫ్రం కాః పృథక్ , 88. ఏషాం కషపాూ 

మే ద్విషశే ఐదార్యా జరసాంశి కే, జీవనీమైః పే త్క_లై,_ రక్షమా 
శ్ర ఘృతాఢకం. 89. సితాపలాని పూతే చ రితేద్యా త్రింశ దాన 
సేత్ గోధూమపిప్పలీవాంళీ చూర్లం శృంగాటక స్య చ. 40. సమా 
శీకం కొడవికం తత్పర్వం ఖజనూర్భితేం, స్తాన్టినం సర్చి రుడా న 
శ్వా భూర్జపలేణ వేష్టయేత్. 41. కా న్షద్ద్వా పలిశాన్ తీరం మద్యం 
వాను విజే తృ.ఫ్సే తోపే, కానే వతఠీసే శమ స్రీ భారకర్షి తే. 42, 
రక్త నిష్టీననే తాజే వీసనే చోరసి స్థిక్కే శస్తో పార్మ్వశిరత్యాతే ఇ 
దె చ స్వరనర్ల యోః. 48. శ్వాళ్వే త్ర'యోదళపలే దన్యాల్పత్యభ 
యా జ్ఞలం, అస్టగుణం క్వాథసమో విదార్యాజరసౌ పృథక్. 44. శే 
చి ద్యథో_కక్వాళ్యే తు క్యాథం ఫఘృాశసమం జగ, 

ముత్తవపులగము నేలగుమ్తుడు లఘుపం చమాలములం కొం గల్టేరుక్షీరవృమ్పంచక 
ము, అనయా జువ్వి మజ్జరావి "మేడిదిరిసెలు వీటిచిగటాకులు మొగ్గలు వీటిని ఒక్కొక్క 
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టియునొక్కొక్క్యా వీడిశెడు చొప్పున వేజువేజుగా తీసికొనవలయును . వీమట వీనిని ౪ 

పాయను పెట్టి ఆక పాయమునందు కండుకెట్ల పొలుక లిపి చేలగుమ్ముడుయొక్క యను చే 

కమాంసముయొక్కయ రసమును కలిపీ దానియందు మేద మహామేద కాళోలి యు 

లగువానిని జక్కొ-క్కకర్న ము చొ] తీసికొని కల్కు_ముచేసి కలిపి 64 పలముల చేతిని ఇ 

దుపకర్వము చేయవలయును. చక్కగా పక్వమెనవీమట దప్ి చల్లార్చి పడియక గ 

అందులో $2 పలముల కలకండను కలిపీ తజువాత గోధుమలు పిప్పళ్లు తవశ్షీశ ఫీ 

టిని చూర్ణ మును చేసి ఆచూర్జ్మమును "తే నెను 14 పలములచొప్పున కలపవలయును, 

కటజువాత వీని నన్నింటిని చక్కగా చిలికి ఒక్కొాక్క-పల మంత కుడుములను శే 

భుజప శ్రృపుటాకులో చుట్టి ెట్టవలయును, ఇట్టి కడుములలో నొక్కొక్కటి ఛా 

పన వ్ర, లిదినమును తిని అమిదట పాలను గాని మద్యుమును శాన శ్రాగుచుండవ 

లయును. కఫరోగమునందును శోషము అనగా తీయయందును శ్షతశ్షీణములయండు 

ను పర్మిశ్సృమలు బరువుమోయుట (్ర్రీసంగమము ఇట్టివానిచేత నాకర్షింపంబడిన వాని 

యందును ర క్షచ్చర్దులలోను జ్వరమునందును పీనసయందును ఎదురుజొమ్ములోని కూ 

లలయందును 'ార్శ ఇస్రనొప్పులవిషయమునను తలనొప్పియందును స్వర భేదము మాట 

మార్చు మున్నగువానియందును ఈకుడుము లత్యు శ్రమముగా గుణము నిచ్చు నని వెన్నం 

బడినవి. పదమూండుపలముల క పా కవు వస్తువులు స్వల్ప మగు నేమెంనీ యనుశంక యున్న 

చో వీటి నెన్ని దిరెట్లుగా గృహింప వలయును, కసాయముతో సమముగా నేలగుమ్లడు0స 

మును మేకమాంసపు రసమును వేరు వేరుగా ఫీసికొనవలయును. కొందబు వైద్యులు 3 
మ్ 

చెప్పన కహాయవస్తువులలో -శీటవో సమముగా కపాయముగూడ నుండవలయ సి 

చెప్పిరి, 

అరి చ్యవన పాశము, థతఆా- 

న్లో, బిల్వాగ్ని మంభస్య్యనాక కాళ్యర్యః పాటలీ బలా, టీ 

పర్ల స శ్చత స్తీ పిప్పల్యః శ్వదంస్త) బృహతీద్వయం, శృంగ తామ 

లకీ దాత జీపంతీ వృుమ్మ్క_రాగురు. 46. అభయా సామృ ఠా ముగ్ధ 

గ్ర్వకర్ష భక్" శర్మీ ముస్తం పునర్నవా మేదా సూత లోత్పలచందనే 

47. విదారీ వృవమూలాని కాకోలీ కాక నాసికా ఏపాం పలోని శౌ 

గాన్ శ తాన్యామలక స్య చ 48. పంచ దద్యా త్త దైకళ్య! 

జలద్రోకో ఏపాచయేత్ , జ్జ త్వా గతరసా న్యేతా నాషథా న్య! 

తం రసం. 49. త చ్వామలక మృద్ధ త్య నిష్ము.లం తె లసర్భిపోఃి 



కీ -.ఆఈ౦ ధ ధ్ర కాత్సర్యస సహీతము, 16 

పలబ్యాదళ్ శే భృ స్వా దా ఇార్ధతులాం భిషక్. 50. మత్స్యండి 

కాయా ప్రూతాయోాకః లేహావ త్పాధు సాధయిత్ , పట్బలం మధున 

శార్ సిద్దశీ వ్ర ప దాపయేత్ , 51. చతుప్పలం' తు గోతీర్యాః వీప్ప 

లా ప్వేపలి తభ వల మేకం నిడభ్యా చ్చ త్వగేలాషత్ర, 'శేసరాల్ . 

52 ఇ త్యయం చ్యవనప్రాళః పర ముకో రసాయన, కాసళ్వాస సహార 

శె శైవ వి ఐశేజణేపదికస్టిలే. ర్శి, శ్షీణక్షతానాం వృద్ధానాం బాలా 

నాం చాంగవర్థనమ్, స్వర క్రయ మురోరోగం హృద దోగం వాతశోణి 

తమ్, 54. విపాసాం. మూత్ర శుక న్ధె సాకా దోపూం En వౌపకర్ష తి, అస్య 

మాత్రం ప్రయురిజీత యో పహోరభ్యా న భోజనం. 55. అస్య ప్ర వ యో 

గా వ్యవ సువృద్ధో భూ త్పున ర్యువా, మేభాం స స్మృతం కాంతి 

మనామయతుం వపుకవ, కర్గ్షం బల మింద్రియాణాం, ప్రష సృహార్షం 

పర మగ్ని వృద్ధిం వర్ల వనౌదం వవనానులోము న్యం. 56, రసాయన స్యాస్య 

నరక ప్రయోగా లభేత జీర్ణోఒవి కుటీ ప వేశాత్ , జరాక్ళతం పూర్వ 

ముపాస్టో రూపం బిభ రీ రూపం సవయోవనానాం. ర్7, సి తామత్స్యండి 

కాలాఖే ధాతా శ్చ "మృదుభర్దనం, చ చతురా ఇఇగజలే ప్రా ప్రాయః ద్రవ్యం 

గతరసం పీబేత్ + 58. 

బిల్వము కూర నెల్లి పాదిరి వేళ్లు చేలగుమ్హుడు చిట్టాముట్టి కౌరుమినుము కా 

రపెసషర కోలపొన్న ముయ్యాకుపొన్న పిప్పళ్లు పల్లేరు వాకుడు ెద్దములక 

Nal బంగి చేజరమనీరిక దాత మనుబాల పుష్కరమూలము అగరు కరక కాయ 

ప్పతీగె బుద్ధి జీవక మను ద్రవ్యము బుషభక మను గంధ ద్ర వ్యము కచ్చూరము 

తంంగము స్తెలు సంక మేద చిన్ననీలకులు గలిజేరు నల్టకలువ . చందనము "నేలగమ్మడు 

అతివస కాకేలి కాకిదొండ వీనినన్నింటిని ఒకొక్క పలముగా తీసికొ నివచ్చి ఊసీకక 

100 పలములును తీసికొనవలయును, అన్నింటిని కలిసీ ద్రోణపునీరుబోసి చక్కగా వండ 

వలయును. అందలి రస మంతయు నౌషధములకు నిశ్ళేషము గా పట్టిన తరువాత ఆరస 

మును ఉసీరిక కాయలను తీసీ పొట్టుతీసి తై లము “నెయ్యి 12 పలములం తెచ్చి దానిలో 

"వేసి వేయించి ఆపిమట చక్కగా నన్ని టిని కలియం బెట్టి తలేనామున లె సిద్ధము చేయ 

పలయును. ఇట్టుచేనిన న దీనిలో 6 పలముల లే నెను చల్హారినక సిమ్లట వేసి శ్రవశ్షీ రన నాలు 

గుపలములు, పిప్పళ్లు 2 పలముఖం లవంగఫుపట్ట నీలకులు జాపత్రి నాగశకేసరములం ఇవి 

అన్నియును ఒకొ-క్కపలము చొప్పునను చేయవలయును, ఇట్లు చేయంబడినరసాయ 

21 



ళు 

162 డకద ప్రే | యు a) ం 6 చక్క _రత్రీా౧౦, రాజ మ్యాథికె రము 

నమును చ్యవనష్రాశమని యందురు. ఇయ్యది వెశేషముగా. దస్తులను శ్యాస5ోగములను 

పోగొట్టును, బల తోసుడిగినవారలు, ముదుసళ్ళు, పసిపిల్లలు వీరికి అవయవములకు బలు 

నిచ్చును, స్వరక్ష్రయము ఖథమ్మునొప్పి కడుపునొప్పి వాతర కము దాహము మూత్ర దో 

పము నీర దోషము వీనినిపోగొట్టును, ఈయొప,భ మును నేవించువప్పుడు అన్నమునునిల్ను 

దల చేయరాదు, దీనిని సేవించుట'చేత ముదు'సలియై న . చ్యవనమహాముని ప్రాయపువా, 

డ య్యొను. ఇయ్యది బుద్దిని, క్టైపకళక్తి కిని 'కాంతిని, ఆరోగ్యమును, చేహమునక్ష లాష్ట 

వమును, ఇం ర్రి యనులకు బలమును, "సంతోషమును, అగ్ని వృద్ధిని, చక్కని కాంతినిచ్చి 

వాయువుమొక్కా కీ క్రీందుమోదులను పోగొట్టి వృద్ధిపాందించేను. ఈరసాయ నమును 

సేవించుట చేత ముసర్హడును యావనమునొందును, కాని కుటీ ప్ప చేశము మా శ్ర్ మవ 

శ కార్యము. మజటీయును ముసలితనము గల కనవూంర్వపుర్వూపును తోలగించికిెని రక 

దియగు యావనరూప మును ధరింపంగలుగును. ఈరసాయములాోనికి అను పొనము అగ 

చెజకుపాకు దొరకనియెడల చక్కెరను వేసికొనవలయును. మటిరమను లేతయుసింక 

లను వేయించి చేయవలయును. నముటీయును సామాన్యముగా నాల్బవభాగము నీటిల 

వస్తువులర సము చేరుచున్న ది. ఇయ్యదియే చ్యవన ప్రాళ మనంబడును, 

ఆం జీవం త్యాదిఘృత ము, అఆా- 

న్లో. జీవంతీం మభుకం ద్రాముం పలాసి కుటజస్య చ, శరీ ఫు 

ప్యరమూలం చ వ్యాఘం గోర్లురకం బలాం, 569. సిలోత్సలం త్య 

మలకీం త్రాయమాణా ౦ దురాలభాం, విప్పలీం చ సమం విస్టా ఘృతం 

వైదో వేపాచయేత్. 60. ఏత ద్వా (ధిసమూహాస్య రోగేశస్య సము 

స్ట్తం, రూప మేకాదశ విధం స సర్పి రగ గ్ర స్ట వ్యవోహతి. 61. 

పాలకూర య ప్రిమధుక ము ద్రాక్ను కా పండ్లు కచ్చూరము పుప్క_రమాలము 

"నేలములక పల్లేరు చిట్టామట్టీ నర్హరల్వలు చలయపీరిక అగరుకొంఠి దులదగొండి 

లేక తీటకసింద పిప్పళ్ళు ఇవి యన్నియు సమానభాగములంణగా తెచ్చి వానియందు 

"నేయిపోసి పక్షము చవేయవలయును. ఇయ్యాది శే శ్లేస్టమెన ఘృతము. రోగముల గుంప్ప 

ల నన్ని టిని ని నశింపం జేయును. పదునొకండు శచలగు క్షయరోగములను కూడ నీజీ 

వంత్యాదిఘృుతము నాశనము నొందించును. ఇయ్యది జీవం త్యాదిఘృుత మనంబడ్డును, 

(రె పిప్పలీఫ ఘృతము. థఆా- 

వో క. విష్పలీగుడ సంసిద్ధం 'సాగతైరయుతం ఘృతం, ఏత దగి విషృ 



చ రంత ఆ న 
ఆంధ్ర తాత్పర్యసహితము, 468 

పిప్పళ్ళు బెల్లము మేకపాలు వీటితో పక్యము చేయంబడీన నేయి క్షయ దగు 
౮ 

కలవారలకు జఠ రాగ్ని నుద్దపీ ౦పం జేయును. ఇయ్యాది వీప్పలీఘ్ఫుతము. 

అం పారాశరన్ఫుతమ. dae 

శ్లో, యప్టి ఇలా గుడూ చ్యల్పపంచమూరాలీ తులాం పే 

భూ ఒపా మష్టభాగన్టే త త్రీ పాత్రం పచే దృశం. 68. ఛా్రీవి 
దారీస్వరనే త్రిపాత్రే పయ్సోర కో హే సునిపై. ఫ్రై ర్రీనీయైశ్చ పారాశర మహం 

రు 

ఘృతం. 64. సైన్యం రాజయత్తూణా మున్తూల యతి కీలితం, 

యస్రిీమధుక ము ము త్తవపు లగ యు తెప్పతీ7 లఘుపం చమూలములు వీటినిఅన్ని టిని 

కలిపి తులాబ ప్రమాణము శెచ్చి కెండుదోర్గి ణము వీటిలో వేసీ పక్వ్వము చేయము నెని 

మిదవ పాలు 5 నీర మిగు లంండగా 64 పలముల నేతి నందులో బోసి పక్వము చేయవల 

యును, ఈఘృతము నేనలతో కూడి దండె త్తివచ్చిన రాజయత్ష్మల నైనను (అనంగా పరి 
వారవ్యాధులతోంగనాడెన క్షయము (3 చైనన్ఫు మొదలంటునట్లు నశింపజేయును ఇయ్యది 

పారాశరఘృత మనంబడును, 

అధి ఛాగలాద్యళ్ళు తము. da 

న్లో, ఛాగమాంసతులాం ; స్ట హ్యూ సాధయే బ్రవణేంభని, 05, పా 
దశేమేణ ) తేనైవ ఘృత ప్ర స్థం విపాచయేత్ , బుద్ధివృద్ధీ చ మేబే బ్వే 
జీవకర్ళ భకొ “కథా 66 క*కోలీ తీరకాకోలీ కళ లః న్ా కృలోని తైః, 
సమ్య పెట్టే త్యవ తార్య శ్రీతే. తసి న్ప్రదాపయొత్ , 67. శర్క_రాయాః 

పలా నషా మధునః కుడపం Pe వేత్ , వలం. పలం వీబే కాకి య 

వ్వాణం హాంతి దుర్భయం, 68. క్షతక్షయం చ శాసం చ పార్శ్వళూల 

మరోచకం , స్వరశ్షయ. మురోరోగం వ్యాసం పహాన్యా త్పుదారుణం. 69. 

మేకమాంసము తులా ప మాణమును తెచి దోణపు నీటిలో వెచి పకంము 

చేయవలయును. 'నాల్డ వభాగమ నీరు చాకీయండ నో పలముల తిని గూడ ష్య 

.. వండదలయును, కానీ పక్షము అగుసమయమునందు బుద్ధి వృద్ధి మేద మహ మేదము 
తిప్పతీగ బుషభమను గంధ ద ద్రవ్యము కాకోలి శ్రీరకాకోలి వీటినన్నింటిని-వేరు జేరుగా. 

. కల్కు_ము వేసి ఒక్కా క్ళుపలము చ చొప్పున తీసికొనవలయను. ఇయ్యదె దుర్భయ మగు: 
: రొజయక్ష్మను పోగొట్టును, కృతక్షుయము కాసము :పార్శ్వకూలము అరో-చకము స్వర 

యము ఊదరరోగము శ్యాసము వీనిని పోగొట్టగల్లును. 
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' -అం్ర 'భాగమఘృతేము. రత్రి. ' 

శ్లో. తోయద్రోణద్వితయే మాంసం ఛాగ స్య పలశతం పకా, 

జల మస్టాంశం సుకృతం తేసి స్విపచే ద ద్హృతం ప పు స్ట్. 70, కలె 

జీవనీయానాం  కుడ'వేన తు ఇ మాంససర్చి దమ్ పీతానిలం నిహన్యా 
త్రజ్ఞానవీ రసక యోజితం వీతమ్. 71, కాసళ్యాసా వుగా యష్షాణం 
పార్భ్వహృస్రుజం ఘో రాష్, అధ్య వ్యవాయ శోషం శమయలి చై 
వాపరం కించిత్, 72, 

శండుద్రోణనుల నీట్రిలాో మేకమాం సము నూరువలములను పక్షము శ్వ 

ఎనిమిదవథాగ ము నీరు బాశ్రీయండ-గా దానిలో 16 పలముల నేతిని _వండవలయన్న, 

చక్కగా పక్వ నుగు సమయమున బుద్ది వృద్ధి జీవకము బుషభమను గంధ దవ్యశు 

మేద మహామేదము కాకోలి క్రీరకాకోలి వీటిని 4 చలముల కల్కమును సీదము చేయ 

నలయును, రసములో కూర్చిన లదూమాంసపుఘృుత మును శ్రాగినయెడ ల ప్ _క్రేవాకీ ములను 

పీ త్తవాతములవలన( బుట్టిన రోగములను నశింపంజేయును, మటీయుకు భయంకర మళ్ళ 

శ్వానరు దగ్గ క్షయరోగము పార్శ్వ పునోొప్పి వృదయకూలము దారి నడచినందువ 

అనం గలుగు క్పను శ్రలనేలన గలుగు తీయను మజియు నితరవిధములగు ద్ ౫ములన్ల 

నశింపచేయును, 

. " అజాపంచకమఘ్చ తేము, థఆా- 

న్లో, ఛాగళ కృ ద సమూత్ర తీర ర్న చ సాధికం సర్పి 

సన్లైూరం యత్య్యృహరం కాసశ్యాన నొప్తశాంతయే పరమమ్, : 78. 

మేక పెంటేకలుర సము 'పొలఅం మూత్రము పెరుగు వీటితో సిద్దము చేయండి! 

“సీలిలో యవక్షారము చేర్చి వక్వమువేని ఛి క్షీంచినయెడల శ్వా సము త్లపోవణి, ఇయ్య: 

అబాపంచక మను భ్ఫుతే 'మనంబడును, 

టి బలాగ ర్భృఘృతము. en 

శో ది(పంచమూాల స్య పచె త్క_పాయే ప్ర స్ట్వ నూంసో ౧ బీ 
సస్య చె కే, కొల్క_౦ బలాయా స్పుని యెకాజ్య గర 3 జం పయః ప్ర 

QQ 

యుతం wl చం 74. సర్వాభిఘాతో్టితయపెళూల శతక 

. |. 2 పాల పరిమిత కపహెాయము లో మేక మాం సరసము ఒక 

వ్ర స్టు ముత్తువపులగము కల్క_ము 16 బలములు, "పౌలు 16 పలములు ఈరీతిగా సక 
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మును సిద్ధము చేయవలసినది, ఈఫృతము అన్నివిధము లగు అభిఘైాతములవలన6 బుట్టిన 

క్షయరో గములు . శూల కుతతీయము మటేయున్ను గ్గ యంక ర మగు దగ్గు వీటిని నశింప 

(రి నాగబలాఘ్ఫుతే. ముం ధ్రైతా 

న్లో, వాద జేసే. జలదోంణే వ వచే న్నా గబలా కులామ్, "లేన 

కాాఖేన 'తుల్యాంకం మ ఘృతం వీరం చ సాధయేత్. 75, పలార్థి కై, 

శ్వాతిబలా బలాయప్టీపునర్నవ్యా పృ ప పొండరీకి కాశ శృర్య ప్రియాల' కపి 

క చ్చుఖ 76, అశ్వగంభాసితాభీరు 'స్ప్రచాయుగ్య త్రి కంట నై , మృణా 

లవివశొలూకళ్ళంగాటక. వ్ర శెరుకై ఉ 77. ఏత స్నాగబలా క్ని ర కవి 

తృక్షుతశ్షుయం, హంతి దాహం భయం: తృ ఫాం బలపుస్టి.క రం పరం. 

78, బల్య మాజస్య మాయు ప్యుం పలీపలితనాకనం, ఉపయుం జీత సడ 

సాన్వ ్ రట్టోఒవి తిరుణాయ తే.. 79, 
"గటి పరిమాణములనీటిని ప్రై యిమీదం దీ 64 పలములుగా దిగణగాచి నూరు 

పలముల జిబిలికను పక్వము చేయవలయును. ఈక పాయ మన్ని పాళ్టున్ను దానితో నమా 

నముగా కలిపి అంతే “చేతిని కూడను కలిపి, సక్టయు చేయవలయును. తజువాత అతిబల 

ము త్తవవులగమః యస్టిమధుకము గేరు కమలము చేలగున్లు డు. 'పాలచెట్టు. దురద 

గొండి పల్లేరు వంశలో వనము విల్లదిచ్చర "లేక చల్లగడ్డ ఇండు తెజనులగు మదలు పళ్లేరు 

పట్టి వేళ్ళు మృణాళము క మలపుగడ్డ “గొట్టిపువ్వు తుంగ ముస్తెలు అను వీటి నన్ని టిని 

అర్థ పలము చొప్పున వేసి పక్టము చేయవలయును, ఇది నాగబలాభ్ఫుత మనంబడును, 

ఇయ్యది రక్తపీత్త తములను శతతక్ష య" గములను. పోగొట్టును. దాహము బ్రా దప్పు 

లమ కూడ సశింపంజేయును, బలము నిచ్చును. కోజ్ఞస్సు నిచ్చును. అయుష్యమును చిం 

చును, ముడుతలు. నెలియుట వీటిని పోగొట్టును. ఇద్దానిని అరుమాసములు నేవించవ 

లయును. ఈయాపధ నేవవలన ముదుసలికూడ స్రాయపువాండు అగును. 

ఢి నిద్టండీఘ్ఫుత యు, రతా. 

శో సమూల ఫలసథ్రాయా? నిగ్గుండ్యా స్పర్స సె సెక ఘృతం, 

సిద్ధంపీత్వా కయతీణక నిరాష్యాధి ర్భాతి జేవవత్, 80. 

వేళ్ళు ఆకులు కాయలతో కూడకల వావిలిరసముతో నేతినివండి పుచ్చుకొనిన 

యెడల క్షయరోగముచేత కృళించినమనుజుండు దేవునివలెరోగము లేనివాడుగా ప్రకొ 

శింప గలుగుచున్నాడు, 
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ఆగ్రి బలాద్యఘృతము., రజి. 

న్లో బలాశ్వదంష్టా? బృహతీ కలనీ ధావనీ స్థిరాం, సింజం పర్ప 

టకం ము స్తం రాయమాణాం దురాలభాం. 81, కృత్యా క పోరు 
ఎహ్యోర్థం దద్యా త్త్యామలకీం ఫరీం, ద్రాయిం పుష్క్మరమూలం శ్ర 
మేదా మామలశాని చ, 82, ఘృతం పయళ్ళ్చ తత్సిద్ధం సర్చి క్ట (రవ 
రం పరం, శక్షయకాస ప్రశమనం శరఃపార్శ్యరుజాపహం, 88, చరకోగ్షిశ్ర 
వాసాద్యన్ళు తానంతర ము క్షిత, వదంతీ హు ఘృుతా త్మా(థం పయ 
శ్చ ద్విగుణం పృథక్ , 84, 

ముత్తువపులగమ్కు పళ్లేరు, పెద్దములక్క శోలపొన్న, నక్క_తోకపొన్న, ముయ్యా 
కుపొన్న, వాకుడు, శేలచెక్క, పర్పాటకము, తుంగముస్పెలు , కలు గానుగ, చిన్న దూ 
గొండి వీటిని కపాయమును 'బెట్టికొని ఉసిరిక, కచోరము, ద్రాత పుష్క_రమూలన్న, 
మేద్క ఉసిరిక కాయలు, నేయి, పాలు చేర్చి పక్షము చేయవలయును, ఇట్లు సీద్ధన్న 
వేసిన ఘృతయు జ్వరములను పోగొట్టును. క్షయ దగ్గులను తగ్గించును. తలనొప్పీ షా 
ర్భ్వసునొప్పి వీని నపహారించును. ఇయ్యది చంకబుషి చే వెప్పంబడిన వాసాద్యళ్ళు 
తము తలువాత చప్పుటచేత కొందటు "నేతికంయొను క షపాయమును పాలును ఇందు? 
ట్లుగా తీసికొనవలయు నని చెప్పెదరు. 

కర్రి చంద నాద్యతెలము. de 

న్, చందనాంబునఖం వాప్యం యప్రి శె లేయపద్య కం మంజిస్టా 
సరలం చారు శశ్వేలాపూతి కేసరం, 85. పత్రం ,తేలం ముగామాంపీ 
తశ్కోలం వనితాంబుదం హరిద్రే శారివే తిక్తా లవంగాగురుకు 
కమం. 86, తగ్గగా ణులలి కా వైభి స్కైలం వస్తు చతుష్టణం, లాశ్షూర 
ససమం సిద్ధం గ్రహస్నుం బలవర్షకృత్ . 87, అపస్థారజ్వరోన్నాద కృ 
త్యాల వినాశనం, ఆయుఃఫుష్టికరం చైవ వళీకరణ ముత్తమం. 88 

మం చిగంధము కురు జేరు కశఖమను గంధ దృన్భము కోస్థు యష్టిమధుక ము అడవిసదా 

ప నెమలి అడుగు వెట్టు కమ లముమంజిస్ట్రము సరళ చేవదారురసము చేవదారుర సము కచ్చూ 

రము నీలనలం జవ్వాజి క సూరి నాగ కేసరములు శిలాజిత్తు జూప త్రిమరయనుగంధ చ్ 

వ్యము జటా మాంసీ తక్కో_లపు వెట్టుపసపు మానిపసఫు సుగంధిపాల వేళ్ళు క టుకరోహీిశీ 

లవంగ ములు అగురు కంక్రముపూవు లవంగపుపట్ట లేణుక గింజలు నలిక వీటితోటి జేయంబి 
నక షాయములో తేరముకం కె నాల్లుశె ట్టధికముగా సెరుగున్చౌనీరు ఇంతే ప్రమాణముగా 
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లాశ్షారసయు వీటిని అన్నింటిని కలిపి త్రెలమును సిద్ధము చేయవలయును. ఈతెలము గృహ 

దోషములను పోగొట్టును. బలమును కాంతిని “పెటీగంచును. అపస్తారము జ్వరముపిచ్చి 

కృత్య అలక్ష్మి మున్న గువానిని నశింపం జేయును. ఆయు ప్యమును బలమును ఇచ్చును, 

మజీయు నిదె యు త్తమ మగు వళఖీక రణము కూడ-నె యున్నయవె, 

క్రి బలానాగబలాద్య ఖృతము, d= 

న్లో భాగం మాంసం పయ శ్ళాగం భాగం సర్పిస్పశర్కరం, 

ఇాగోపసేవాశయనం ఛాగమభ్యే తు యత్రనుత్ . 89. ఉరో మత్యా 

శతం లాశ్రూం వయసా వమధుసంయుతాం సద్యవీవ వీచే వా పయ 

సాద్యా త్సళ ర్క_రం. 90. ఇశ్యాలి కా బిసగ్సంధథి పద్మ కేసర దందనై 8 కి 

శ్రుతం పయోామధుయుతం సంధానార్థం ఫట్ త్త ఫ్రీ Ps బలాశ్యగంభా 

శ్ర్పర్తీ బహుపు త్రీ వునర్న వాః, పయేసా నిత్వ' మభ్యస్తూః తపయంతి 

శుతశుయం. 92, యుతం బలా నాగబలాష్టునాంబు సిద్ధం సయస్థి మధు 

కల్క_ పాదం, హృదోోగ శూల క్షతర కోపి త్ర శాసానిలాసృక్ సమయ 

త్యు దీర్భం, 98, 

'మేకమాంసము .చక్కె_ర వేసిన మేకపాలు మేక చేయి మేకలను కొయాటీ మేక 
లనడువును పరుండుట ఇవి యన్ని యుశు క్షయరోోేగముల పోగొట్టును, ఉరకతతనోగ్గి 

వెంటనే లక్క. కషూయనును తేణెతో కలిపి పాలో క్రాగవలయను, జీర్ణ 

మైనవెనుక పాలతో చక్కెరను కలిపికొని తినవలయును. “చెఅక్రుముక్క_ తామరతూా 
డు పద్యములలో నికింజల్క_ము వుంచిగంధను వీటితో పాలను కాచి వాటియందు 

తేనెగు వేసికొని ఉరఃతీతము 3 త్రాగవలయును, - ముత్తువపులగము, అశ్వగంధ కోల 

పొన్న, "న్కు -పిల్లిపీచర, "కెల్లగలిజేర వీటితో చః సిన క పాయమునందు మక్మి 

మధుకము ల కల్క_ము నాల వభాగముగుక లికి చేతిని వ పక్యము చేయవలయును, ఈఖ్ళు 

తము హృస్ట్రోగమును, ఈూలలను, తయరోగములను, రక పి తములను వాతములను వాత 
res ఎంటి 

ర కేయులను నేటి చేత పెంపొాందిన' ఇతరరోగములను నశింపజేయును, 

ఇది చృకృదత్తయందు క్షుయరో గాధి కార పృ కరణము ముగిసినదిం 



౧౧. కొసరోగాధికారము, 

ఆ "స సరోగమునందు సామా స్యూపాయములు, లజ. - 

న్లో, వాస్తూకో వాయసీశాకం మూలకం సునిషల్ణకం, స్నేహ 

స్వైరాదయో భతూ్యాకి శీ రేక్షుర సణాడికాః. 1. - దధ్యారనాలాన్లషలు 

ప్రృసన్నాపాన మేవ చు కస్య లే వాతకానేమషు స్వాద్వన్లులవణాని శ, 

ద గ్రామ్యానూపోడ క శ్యాలియవగోధవాము షష్టి కాన్, రై సె రామా 

త్త గువానాం యూామైె. పె "ర్వా భోజయు ద్ధితొన్. క, పంచమూశలీక్ళోశ 

శాక + విప్పలీచూర్షస సంయుత$;, రసాన్న నుశ్నతా సిత్యం వాతేకాస ము 

దస్యలి. క్త, 

చక్రవర్తి  రికూర కామంచినూర ముల్లంగి చఇెంచలకూర నూనె మొదలగు తెల 

దార్థములును, పాలు చెజకురనము చెల్లప్రవన్తువులును తిన6ందగిన వథ్య పదార్థమణ 

వాల్మువలనం గలుగు దగ్గుల నిషయయమె “పెరుగు గంబి పులిబచ్చలి మద్య పానము 

పుల్లనిపదార్థములు మధురపదార్థ యు ఉప్పువస్తువులు & _క్రమములగు పథ్యములని ెన్న( 

బడినవి (గ్రామములయందలి సీళ్ణకరగని చెరువులుమున్నగు ప్ర ప చేశములలోని' యువ! 

ముల'చేత పరిబియ్య మును యవలను గోధుమలను ప పష్టి ధాన్యయెలను వండికొని గి 

మినుములు దురదగొండి వీనియూషములు గాని "'పకర్వముభేని భుజింపవలయును, 

పంచమాలపు కపాయములో పిష్నలి చూర్ణ మును వేసికొని త్రాగవలయును, మాంస 

రసముతో గూడ నన్నమును త్రిననలయును. ఇట్లు చేసినయెడల వాతమవలన గలి 

దగ్గు నశిం చిపోవును, 

న, శృంగీశ రీక ణాభాజ్జీా గుడ వాదద యాస కైః, సత్రైలెళ్యా 

తకాసఫఘ్నః లెహోాయ నుపగాజితకి, 5, 

అతివన గంటుక చోరము వీప్పళ్ళు గంటుఫారంగి “బెల్ల ము తుంగముస్తెలు కీట 

నింద తైలము వీటితో లేహమును చేసీ సేవించిన వాతరోగములను దస్తలను పోగొట్టున 

ఇయ్యది అపరాజిత మను లేహము, 
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క్రీ శొంఠి; 'లేనాము మున్నగునవి. లి 

నో చూర్చితా విశ్వదుస్పర్శ శంగీ దాక ఫ థాసి తాం, లీణ్యా 

౫ లేన వాతోళ్టం కానం జయతి దారుణమ్, 6. భా దాకా న్ధద్దీ ER 

న్ ౧ 

జీ విప్పలీవిశషభేవచై ఓ గుడ-తెలయుతో లేహాకి తో మారుతకాసి 
౧ 

నాం, 7, విత్తే తకానే తనుక ఫే Ez త్రీవ్ఫృ తాం వుధు5ె రెర్యతాం, దద్యాద్ధ నత్త 

ఖతి శః విరేశార్థం యుతాం ఫేవక్. 8. మధురై క్షైంగలర మై సెకి శా 
వాల 
దులా 

మాకయవకోద్రచాః, ముద్తాదియూ పె. సె శ్నాశకె శృతి తికొక రాతయా 
దరి రీ 

పతా? 9. బళా దిబృహాలీ వాసా ద్రామాభిః క (థితం జలం. వీత్తకా 

సాపహం సేయం కర్మ. రామధు యోబికం. 10. శ రాదిపంచమూల స్య 

విస్పలీనావ యో_స్తథా, కపహాయేణ శృతం తీరం విబే ర్సేమధుకరు రం, 
శారోప్ బృవాతీ మేదా యుగ స్పవృవనాగశై ౪, వి త్తకాసే రసశ్షీర 
యూపాం శ్వా చ్యుపకల్బయేక్. 12. RE వీప్పలీ 
మరి చాన్యితమ్, వీ తకాసాపపహాం ప్యాత స్త్ హు నాతీ5 సర్చీహా, 18, 

ఖర్జూర వి కిప్పలీ డ్రా దాకూ సితాలాజా స్పమాంతికా!, మధుస్బార్యుతోో లే 
హూ వి త్రకాసవారః పరః, 14, శరీ క వా 'బేరబ్బపహాతీ శర్క_రావిశ్వభేవ 

జమ్, వివా రసం వీబే త్పూలేం సుతం పి త్తకాసనుత్ , 15. మధు 

నా పద్మ వీజానాం చూర్ష్య ఆ నె త్రీకకాసన త్, బలినం వమనేనాజా 

శీలితం. క ప్టకాసినమ్. 16 యవానె నః కటురూవ్షు "సై క ఫృఘ్ను శ్చా 
డి 

ప్యుపాచ రేత్ , విప్పలీ శూర శై రూమ పె; కొలత భర్తు గరా క్లూలక స్య చ, 17,. 

ఇ... 
లఘూ న్యన్నాని భుంజీత రహై ర్యా కటుకాన్వి తై లేకి 

శొంఠి యవక్షారము, అతివస, దాతు కచ్చూరము, కలకండ వీట్టను “తైల 
ముతో లేపామునుగా చేని భతి ౦చిన పసల భయంకర మెనదై నను వాతముచేం 
బుశ్టుడు దగ్గ నశించును, గంటుభొరంగి ద్రాత్ క చ్చూరము కర్కాటక కశ్చంగి విప్పళ్టు 
"ఫం "బెల్లము తై లము వీటిని లేహనును చేసికొని భక్షించిన దగ్గుగలవారికి హత 
కర నముగుకు. చా త్యసం బంధము లగు దగ్గుల విషయమునను క్ దిగా కోశ వడువానియం 
దును తీవివదార్థములతో కలివి తెల్పతెగడ నీయవలయును. కల్ల జా చ్తీగా వచ్చుచున్న 
యెడల కటుప దార్భముల తోక లిపీ కెల్ల తెగడను విరేచనయు లసటకొణకు ఇయ్య వలయు 
ను, నుధురము ల పదార్థములు అడ డవిజంతువుల మా౭సరసయు వీటితో కూడను, 
వావములు యవలు క్ఆలు ముధలగువాని నాహారమయుగా 'నేర్భటుపవ లెను, నుటీయును 
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"పెసర (గంజి) కట్టును 'చేదుతారలును హీతకరము లగును, ముక్తువపులగము, చిన్నన్న 

లక్క సెద్దములక, 'డ్రాకు, వీటితో కహియనము "పెట్టిన నీరు మైత్యరోగములను దస్థలగు 

పోగొట్టును, ఇందు వ శేశె కలకండ యును'చేర్చుక"? నవలయుశు, కాకి వెదురు మొదల 

పం చమాలములమొక్క_యు ద్రాతమయొక గాయు క పోయము చేత కాచినపాలు తే నెవక్కెగ 

ను క లిపికొని త్రాగదలయును,. కోరి చిన్న ములక మేద మహా మేద అడ్డ సరము కొంకి | 

ద్రాత వీటితో కాచిన కపాయోదకములో చక్కెర లేనెను క లిపికొన త్రాగినయెడం 

పే శ్రసంబంధము అగు దస్తులు నశించును, దాక ఉసిరిక ఖర్జూరఫలము పిప్పళ్లు మిరీ 

యములు వీటిని చూర్హ మునుచేసి అందు శేనను చేతిని కలిపికొని సేవించిన పెళ్యష్టద 

గ్తఖుతేగ్దును. ఖర్జూ” ము, లేక పిప్పళ్ళు; ద్రాతు; కలకండ, పేలాలు వీటినిసమానభాగము 

లనుచేర్చి లేనెలోను చేతిలోనుకలిపికొని నేవించినయెడల పి త్తసంబంధములగ దస్గలకు 

తగ్గి ంచును. కచ్చూరము కురు వేరు చేలములక కలకండ శొంఠి వీటిగసమును ప్రీ వడ్డీ 

యకట్టి దానిలో నేతిని కళిపికొని తాగిన పిత్త కాసములం తొలగిచనును. తౌమరగింబల 

చూర్ణ 'ములాశే తేనెను కలిపి శీవించిన వీ త్రసంబంధ్ధ రు లగు దగ్గులను 'పొజంస్రోలును, క 

సంబంధ మగు దగ్గుగల రోగి బలముగలవాలడై యుండినయెడల మొదల నని వమన 

మును చేయింపవలయును. కొంచెము చేదులాను వెచ్చగాను నున్నట్టి అన్నమును కస్ట 

నాశకములగు వస్తువులను భుజింప నీయవలయును. పిప్పళ్లు, క్రారప పదార్థములు, ఉ్లప 

ల్కు దుంపలు వీనతో చేయంబడిన గంజితోంగాని, కటువుగల రసములతోలాని శే 

లిియగు నన్న ములను భుజింపవలయును, 

పెళ్లోకములతర్వాత కొన్నిటిలో స్ క్ర క్రీందిక్లో కను గలదు , క్లో, పంచకోలైళ్ళు 

తంశ్రీరం క ఫభ్ను ంలఘుశ స్య తే క్క శ్వా సకాసవ్యేరహరం బలవర్లాగ్ని 'వరనక్, 

క్రై పుష్క_రమూలాది క్యా థమూ, ధఆా- 

న్లో, పొమ్మ_రం కట్ఫలం ఛార్జీ విశ్వపిప్పలసాధితమ్. 18 వీ 

'త్మా_ పథం కఫోద్రే శీ కానే శ్యానే చ హృద్ద* హే స్వరసు 

శృంగ బేర స్య మాకీ కేణ సమన్వితమ్. 19.పాయ యేచ్చ్వాసకాసఘ్నం 

పృతిశ్యాయక ఫాపవహహ్, ముద్దామలా ఫ్యాం యవదాడిమాభ్యాం 

కర్క_ంధునా మూలక శుంఠశే న 20, శ కీకణాభ్యాం చ కులుళ్ణ శే 

యూపో నవాంగః కఫరోగహంతా, పార్శ్వ్వశూలే జ శే శ్రాానే a 

శైవ్షసముద్భ పె. 21, పిప్పలిచూర్ష సంయుక్త కం దశ మూలీజలం వి బేల్, 
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పుష్కు రయాలము, నేలగుమ్తుడ్రు గంటుభారంగి, శొంఠి, వీప్పళ్టు వీటితో సిద్ధ 

మువేయంబడిన కొషాయమున్ను కఫ మెక్కు_డుగా గలిగిన కాస దగ్ద్రరోగమునందునా, 

శ్యాసమునందును వాదయ రోగ యునందును తౌగవలయును. అల్బిపురసము లో కేగెను 

చేసికొని త్రాగ “వలయుశు. శ్వాసకాసముల నిది యజణం చును, వీనస వగ్గులను సో(యగొట్టును. 

సిసలు ఉనీరిక్క యవ, దానిమృపిందెలు, "రేగు కురు వేష, కొంకి కచ్చూరము, ఓ వీప్ప 

భు మటీయును ఉలవలు ఏటితోడ గవాంగయూషమను గంజి సద్ధము వేయబడును. 
య 

ఇయ్యిది కఫరోగముల నణంచి వై చును. "పా ఇ పవుకూలల విషయయులాోను, జ్వరము 

శ్వాసము కాసము “శేష మువలన గలాగుదగుబు వీటివిషయ ములలో, పీప్పళ్ల చూర్రమును 
యీ ౧ య a 

కలివీకొని దళశమూలముల కసాయయును ఆతాగవలయును 

అరి కట్పలాది క్యాథ ము. రికా 

నో, కట్ఫలం క్త్తృణం భార్డి ము_స్తం ధాన్యం వచా భయా, 

22, శ్ఫంగీ పార్పటకం శుంఠ సురాహ్యా చ జలే శతమ్ మధుహీం 

గయుతం వేయం కానే వాత కఫాత్త "క, 28. కంఠరోగే క్షయీళూఖే 

ఛ్యాసహిక్కా-జ్యు రము చా. 

చేలగుమ్వడు, కామంచి గంటుభారంగి తుంగము స్తలు, ధనియములువన, కర 

క 'కాయలం, కర్కాటక శృంగి పర్పాటకము, శొంఠి, బేవదారు వీటిని కపూయము సెట్టి 

అందు తేశెయును, ఇంగువయయు గు చేర్చి త్రాగపలయును, ఇయ్యెది వొాశమువలన, కఫ 

మువలనం గలిగెడి దస్తలయందున కంఠ రోగ ములయందున్కు తీయయందును, భూలల 

యందును శ్వాసము, వెక్కిళ్లు, జ్వరము వీనియందును పొతకరము అగుచున్నది. 

అద్రి నాకుడు మొదలగు క షాయములు. రజా 

న్లో. కంటకారీకృతః క్వాథః సకృష్ణు స్పర్వకాసపా. 24. విభీతకం 
ఘృతాభ్య క్ష కం గోళ కృత్చరి పెష్టితమ్, స్వెన్న మగ్న్నూ హరే త్కా 

సం ద్రువ మూసృవిధారితమ్.! 25. వాసకస్వరస క పేయోమధుయుకో వ పీ 
శాళినా, వీ త్తశ్తేషకృ తే కానే రక్తవిత్రే విశేషతః, 26. పిప్పలి మధుకం. రం 

ద్రాతై లాఖ్లూ శ్ఫంగీ శ తావర్తీ ద్విగుణా చ తుగాశ్రీరీ సత్తా 

గ్య స శృతుప్టణా.27.తం లిహ్వా న నృధుసర్చిర్భా వం తశ కాననివృ త్త యే, 
విప్పటీ పద్మ కం లాశ్రూ సంపక (౦ బృహతీఫలమ్, 28, భఘృతక ద దయుతోో 

లేహః కాసశ్వాసనిబర్హ్యణ9 _హారీతక్రీనాగరము స్తచూర్లం' గుడేన 
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తుల్యం గుటికా విచేయా. 29. నినారయ త్యాస్వవిభారి చేయ 

ఛ్యాసం ప వృద్దం వబలం చ శాసనమ్. 
థు (WW 

© 

“నేలములక కషాయములాో పీప్పగ్గ ను చ్చి కొని ని త్రాగిన న నశ్నినిధము లగు దగ 

లు తగ్గిపోవుళు, నాడి కొయలను నేతిలో నూన నె చి అవు సేద్షభాా పొదివి నకల 
శ 

నుడుక ( బెట్టి పుకాట | నుంచికొ నుచుండనరి సల ద ఇ వూఎంపంబీ ముకు, అక సర 

ర 

లయును, విశేషముగా ని దానిని ఈ కసి తములచేత సుశెడో ౫స్టులయ.దు 'సేవింపవల 
a walt ఆంటి తి 

పుటాకరసములో తేనెను కలిపికొం సత శె; స ములవేతి. న్స దులు కలిగి" పుడు శె క్ర 

యును. పిప్పర్ణు, యష్టిమధుకము దాత అక్కా ప్తుడాకి బు క ర్క్యా-టక శృంగి ఏ ల్లిపీచ్చర 

వీనిని సమానభా॥ ముఖుగాను, తవశ్నీని నన్ని! కిక ౧ ₹ చ గాణ ము గాను సుక ర సన్ని ( 

టికం క చకుధ్దణయుగాను తీసికొని వీని ఐన్నింిని నేతిబోోను "ట్రీ 'సెతాగను కిలిపీ భక్తి 

చినయెడ ల క్రయసం బంధము అగు దులు నివ రంచును. ఇనక్రశొాయబు, శొంఠి, తుం 
టీ 

గను స్తలు వీటిచ్యూ ములో సమానా Cy ట్ర్ నగు లి? మాత్ర ను కె టి 'నేనింపప 

అయును. ఈమా త్ర లం పుక్కీ-టిలో నుం చికోనిన మపల స్రబెలిన శా సమును దగ్గులును 

పోంగొట్టును. 

డ్రై మరీచాద్యచూూ ము. ధ్రిత్రు.. 

నో, కరః కరార మథో పలు పలద్భయ మథార్లకగ్గ శృ న 
౧౧ ఎ టారు నై ౫ 

రిచస్య విస్పలీనాం ఊజాడివుగుదయావమభూకావాం. 80. స ఏర్యావథై 

రసా ద రి విప్ప రయ" ధ్యాయే కాసా సృర్వవై ్టవివర్ణితాకి అపి వూయం ఛర్షయళతాం 

తేపా మిద మావధం పథ్యమ్. 81. 

మిరియము లు ఒకకర్ణ ము, పిప్పళ్ళు అర్థక్న ము, 'దానిమ్హగింజలు 1 పలు, బె 

ము శెండుపలములం, యవక్షారము అర్థకర్ణ ము వీటి నన్నింటిని చేస్బ చూర్ణ మును చేయ 

. వలయును. అన్ని విధము లగు మందుల వేతను కుదురనివియును వె వై ద్యూలెల్లరును కదుర్చ 

జూలక నిరాళ చోన్సీకొని వదిలీ పెట్టం బడినవియు స, దుర్గ్శంథను నచ్చునట్టివియ నగు 

దగ్గల కీయ్యది అమూల్యమును పథ్యము సను సొషథము, 

శి 

క్రి సమశళర్శ్లర మూర్ణము. థా 

న్లో, లవంగజాతీఫలకః వివ లీనాం భాగా నక ల్పా ్ట్త్ యులౌ 

నమీ+షాం, సలార్ల మేకం మగిచస్థ దద్యా త్చలాని చత్వారి మహొ 

వధస్య, 82, సిళౌసమం చూర్ణ మిదం వ ప్రసహ్య రోగా నిమూ నాళ 
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బలా న్నిహాన్యాత్ . కాసజ్వ రారో చక మేహగుల 4 " పనౌగ్నిమాంద్య 
గ గ్రృహణేప్రదోహాన్. ఏ9, 

అవంగములు జాజికాయ పీవ్చళ్టు ఇవి యన్ని యను అత్ ప్ర మాణామును మీరియ 

ములు అరపలమును, శొంఠి నాలుగుపలములను చేగ్చి వీటిని చూర్ణ ఘును చేయనలని 
నది. ఆచూర్ణ ముతో సమానముగా చక్కెరను వేర్చవలయును. వ్యా మిగుల బల 
వంతను లగు దగ్ధలను జ్వరమును అరోచకములశు మేహ ను గుల రోగములను 

శాషాసములను అగ్ని మాంద్యమును గిహణులను నజ పతయ 

బ్య హరీతక్రీమోదకము మున్నగునవి. ఇత్ర. 

వో, హరీతకీ కణా ళుంఠీ మరిచం గుడ సంయుతమ్, కాననూగ్నో 

మోదక ప్రోక్తః తృష్ణారోంచక నాళనః, 81. తాలీసవహ్ని దీష్యక చవికా 
శుంఠ్యన్లు వెత స వామ. షె! , త్యుల్వె (స్ర్రీసగంధియు తె రుదేన గుటికా 

వక్ రవ్వా. విగ, కొ సక్యాసారోచక వీన సవ్నాత్మ క వాజ్ని రో భేషు, 

గ్రవాణగువోదృ వెను గుటికా * న్య్యాపాంతికా నామం 86. మనశ్శిలాల 
మధుక మూంసీము స్పెంగుదై వి బేత్, ( క్యూూవమురం త ల్రేహం చ తిస్యాను 

సగుడం చ పయః పిచేత్. వ్ వవ! - కాసా స్పృథొగ్వ్వంద్వ సర్వదోవ 

సముద్భవాన్, ఫతే రపి పృతాగాగుకయాథరు. దవ స్పనాథితాన్, శవ 

మనశ్నీలాలి ప్ప వదలం బదర్యా ఘర శోమత్రమ్, సమరం భూమపానా త్తు 

మహాకాసనిబర్హృణమ్. 89. అర్క-చృల్లక లే తుల్వే తతొ ర్దేన కటు తి 
(UU) 

కమ్ చూర్దితం వహ్ని నికీ ప్ప పం వీలే (నామం తు యోోగవిల్, 40, 

భమయే దథ తాంబూలం వీబే ద్దు ను' సాంబు వా కాసా; పం చవిథా 

యాంతి శాంతి మాళు న సుశయకో 

కరక కొయలు పిప్పళ్ళు శొంఠి మిరియములు 'బెల్రము వీనిని చూర్ణ యు చేని, కుడు 
ములుగా జేసీ భక్షీంచినయెడల దప్పిక, అరో.చకయుల శు నశింపం జేయును, తాడిన 

పత్రి చి త్రయాలము సీమను చవ్యము శొంఠి అను వేశసము మిరియములు సీప్పళ్టు లవం 
గవుపట్ట వీలకులు జాపత్రి వీని నన్నింటిని నమాంముగా చేర్చి బెల్లముతో మా తలం 
కట్టి చేవింపవబయుసు. కమా క్రలను వ్యోసాం తిక య లని యందురు. ఈరూ త్రలు ప దగ్గు 

శ్యానరు అరోచక్ను వీనన 1 హృద్రో ము మాటపడపో వుట గవాణి త్ర హోగముం 

యందు మిక్కిలి హితమును చేయును, ఈమాశ్రలలో లపంగప్రపట్ట వీలకులు జూ 
పత్రి వీని నన్నింటిని నాల్డు మాపములయెత్తు కల" నెరయను, మణికి ల 4 పహారిదళను య 



i74 చక్రదత్తడాం౧, కాసరోగాధికారము. 

స్రిమభథుకము జటామాంసి, తుంగము స్టలు గార కాయలు వీనిని చూర్ణము చేసి, చుట్టగా 

కాల్చి ఈపాగను మూడు దినములు త్రౌగుచు ఆపపెని పాలను శ్రాగుచుండినయెడల 

మిక్కిలి ఛయంకరము లగు దగ్గులుకూడ ను దూరముగా తొలగిపోవును, జి శ్రైడుఆకులు 

మణికిల సమావఖాగములుగా "చేకొని, శొంఠి మిరియయులు. పిప్పళ్థ్రు నగ భాగమున 

చేర్చి చూర్ణ ముచేసీ చుట్టచుట్టి కాల్చి పెగను యోగ వే శ్ర యగువాడు త్రౌగవలయును, 

తబునాత అ ంబూలమాను పేసికొనవలయును, లేకున్న పూలను గాని నీళ్ల్లనై నను గాని 

"తాగవలయును, ఇందుచెత ఆయిదు తెజుంగులగు దగులును నిస్సంశయ మా తొలి 
wr, ౧ 

పోవును, 
కహ (గ్రే దశమాలభ్బుతీము, Oar 

న్లో, మరిచశిలార్క త రై ర్వార్తాకిం త్వ మాకు భావితాం 

కోపా_్, కతా విధినా ధూమం పీబతః కాసా శృమం యాంతి, 

42. దశనూలీకపాయేన భార్జీకల్క-0 పచే ద్ధ్యృతమ్్స్ దశుతి తిరిని 
౧ 

ర్ఫూే పౌ తత్సరం ఐ వాతకాసనుత్ *, 48. 

మిరియములు మణిశిల జిల్లేడుషాలు వీటితోడ నులక ఇెట్టుతోక్కాను నానవైచి 

తరువాత దానిని ఎండించి యథావిధిగా పొగను త త్రాగెడివాని కిచ్చిన దగ్గ లన్నియును 

తగ్గిపోవును, దశమూలముల క'సాయముతో గంటుఫారంగి కల్కమును కలిపి దానియం 

దు చేతిని చేర్చి వండవలయును, లేక కోడి తి త్తిరిపవుల నిర్యూహమునందు ఘృతమును 

గాని పక్వము చేయవలయును. ఇయ్యది సేవించిన చో విశేషముగా? వాతసంబంధము 

లగు దగ్గులను పాజంద్టోలును, 

అద్రి దశమూలాద్యఘ్ళుతము, ర్రిజ్కా- 

నో దశ మూలా కే వ ప్రస్థం ఘృతస్యాక్షుసమైః పచేత్ , 

మ్క_రాహ్య న్ధద్రీ బిల్వ సురా నవివ పీంగుభిః. ఉట చయాను దాను 

తద్దేయం కాసే వాతక ఫాధి కే, శా సరో-గేము సర్వేషు కఫబాతాత్స శ్చ 

షు చ, 45, 

అరువది నాల్లు పలముల దశమూలపు కషైాయమునందు పుష్క్టురమూలము కచ్చూ 

రములు చిల్వపువేరు నల్ల తెగడ శొంఠి మిరియములు ఇంగువ వీని నన్నిటిని ఒక్కొం 

క్క_అతము చొప్పునను తీసికొని వానియందు పదియారుపలముల నేతిని పోసీ పక్యము 

చేయవలయును, దీనిని *పేయానుపానముగా వాతము కఫము మొదలగువానివలన. బుట్టిన 



ఆంధ, తాత్ప ర్యసహీత ము, 175 

దగ్గులయందును శా్వాసరోగ ములయం దును కఫమువాళతము వీనివలన కలిగిన వాటి యం దును 
ఈయవలయును. 

అధి దశమా౭షట్స౭్ఫుతము, త. 
శ్లో, దళశమూలీచతు? ప్రస్థే రశే వ్రన్థన్షితం హవిః, సకాకైః 

పంచకో లె స్తుకల్మి_తం సాధు సాధికమ్. 46. కాసపహృ త్సాగ్గ పకా 
లన్నుం హెక్కా_ క్యా సనిబర్హ ణమ్, కల్క_ం౦ వట్సల మేవాత్ర గ్రాహ 
యంతి భిషగ్వ రాః, 4&7. 

నాలుగు ప్ర స్థముల దశమూ కపాయమయులో పదియారు పలముల “నీతిని యవక్షా 
రము వీప్పళ్థు మోడి చవ్యము చిత్ర మాలము శొంఠి కిట్రియొక్క.. కల్క_మును కలిపి 
నేతిని సిద్దము చేయవలయును, ఇయ్యది దగ్గ హృదయకళూలము పార్శ్వ్యఫునొవ్నీ చె 
క్కిళ్లు శ్యాసము వీటిని నశింపజేయును, ఇచ్చట నుత్తమవై ద్యులు 6 పలముల కోల్కు_ 
మునే గ్రహింపవలయు నందురు, 

-అ్రి క ౦టకారీఘ్ళతము. ర్క... 

శో, కంట కార్గుడూ చీ భ్యాం పృథ _క్ర్రంళ త్సలా దృనే, దస 
స్సిర్స్ సుతా, ద్యాశకా సను ద్యహ్నదిపనః, 49 ఘృతం రాస్నా బలా 

వ్యోవ శ్వదంపా, ల్క_పాచితమ్స్ కంటకారీరనే సక్సిః పంచకాసనిషూ 
దనం, 49. 

వాకుడు తిప్పతీ గ వీటితోచేసిన ముప్పదిపలముల క షాయముతో “్లేశిని పక్ష్ళయు 
చేయవలయును. ఇయ్యది వాతసంబంధథము లగు దగ్గులను పోలొట్టును. ఆగ్ని నుద్దీపిం 
పంజేయను, సన్న రాస ముత్తువప్రులగము శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు పశ్లేరు వీటిక 
అృ_నులోను వాకుడురసములోను పక్యముచవేయంబడి ఘ్ఫృుతము అయిదు లౌెజుంగులగు ద 
గలను నళింపంజేయును, 

అధి బృహక్క౦ట కారీ ఘృతము. రతా 

నో సపత్రమరూలళాఖాయా; కంట కార్యా రసాథ కే, ఘృత 
వస్థం బలావోో వ విడంగళలిచి త్ర కె 8, 50. సె'వర్చల యవశ్రూర బీల్యా 
మలక వుమ్మరెకి వృక్సిర బృహతీ పథ్యా యమానీదాడిమ 
ర్ధ్భిః. ర్1. ద్రాతవా పునర్న వా చవ్యో ధన్వయాసాన్లు వెత 8 శృంగ తా 

మలకీ ఛార్జీ రాస్నా గోక్షురశెః పచేత్, 52, క ల్కె- స్తు సర్వకా 
౧ 

, 



176 చ క్ర దత్త---౧౧. కాసరో గాధి కారము, 

నేవు హిక్కాశ్యాసె చ శస్యతే, కంట కారీ ఘృతం సెద్ధం కపవ్యాధివి 

నాశనమ్, 58. 

ఆకులు వేళ్లు కొవృలుతో గాడిన ఎనేలములక రసమును ఆఢక పృమాణము సిద్ధము 
చేసి దానియందు వదియారుపలముల చేతినితీసీ కిని, ముత్తువవులన ము శొంఠి మిరియములు 
పిప్పళ్ళు వాయనిడంగములు కచ్చూరము చిత్రమాలము సౌవర్భలవణము యవక్షారము 

బిల్వపువేజు ఉసిరిక పుష్క రమూ అము వృశ్చీవము ములక కరకకాయ ఓమము దాని 

వ్ బు్ధి డ్రా శొంఠి చెవ్యరు యవాసను గల్లేరు వ్యా ఘ్రనఖమను ద్రవ్యము మ 

తాడి గంటుఖారంగి సన్న రాస్త పళ్లేవ వీటితో కల్క_మునువేసీ అకల్క_ముతో ఛేతిని 
పక పము చేయవలయును. ఇయ్య 3 కంట కారీఘ్ఫుతము. ఇది అన్నివిధము లగు. దగ్గులను 

వెక్కిళ్ళు ను శ్వాసఘును ఫోం గొట్ట టయం దత్యు త్రమను. నముటీయను కఫగో గములన్స 
నశింపజేయును, ఇయ్యదియే బృహాక్క_ంట కరీష్ళుతీమనియు ననంబడును. 

౨ ఇ రౌస్టద్యఘృతము. గట్రా... 

నో, దోశేఒపాం సాధయె దాస్నాం దశమూలీం శ తానరీమ్ ౧ (UU © | ఫలికాం మాూానికాంశాం డ్రైన్ కులుకాన్ ఒదరాన్ యవాన్, 
ర్, తులార్థం చాజమాం: స్వ తదశేపేణ తేన చ, ఘృ తాఢకం సమ 
తీరం జీవసీమైః పలోని “౫% 55. సిద్దం తదళభిః కల్కైకి నస్వపానా షా జం - ఏ ర 1. నువాసనై 8, సమిత్ష్య వాతరోశేవు యాథావస్థం వ్రయోజయేత్ . 56. 
పంచకాసాన్ క్షయం శాషసం పార్గ్య్యళూల మరోచకమ్, స్యాం 
గకాంగరోగాం శా సరీ హోర్హ్యానిలం జయేత్ . 57, జీవక భకొ యి చ ne “ధు 

య మేదే కాకోల్యా ళూర్చః ర్భిక్కే జీవంతీ మధుక శె ఎవ దశకో జీవకో 
గణక 58. 

ర్రణపరిమితమగు నుట ములో సన్న రాస్తను దశమూలమును పిల్చి పిచ్చరను 
ఒక్కాక్క_-పలము చొప్పునను, కాలవలు అగుపండ్డు యవలును మూడు మూడు మాని 
కలు చొప్పుననున్ను, మేకమా. సము 50 పటములు, జీవనీయగణములాో ఇెన్పీన యొ 
షధములు ఒక్కొక్క పలమునా, నేయి 64 పలములును వీని నన్నింటిని చేర్చి నేతిని 
పక్వయుచేయ వలయును, దీనితో. వాతరో గముల విషయము ల నస్యను పొనము అనువా 
సనలను తేగుమా త్రముణా (దృ యోగింవవలయును, ఇయ్యది అయిదు తెణంగులగు దగుల 
ను కీయ శ్వాసము పార్శ ఏశాల అరో-భకము సర్వాంగరోగము వీకాంగరోగ ము 
పీవా ఊర్థ్వ వాతము వీటిని ::యించును, జీవకము బుపభకము మేద మవామేద 



ఆంధ్ర తాత్సర్య సహితము. 177 

కాకో లిశ్షీర కాకోలి బుద్ధి వృద్ధి జీవంతి జేవ్ణమధుకము ఇవి పదియొపషధులుజీను వం 

అద్రి అగ _స్టహోరీతకి. ధిత్రా- 

న్లో, దశమూలీం స్వయుగుప్తాంశ ౦ ఖపు ప్పంళ రీంబలామ్. హా సివీప్పల్వ
 

పామార్త పిప్పలీమూూల చిత్ర, కాన్, 59, ఛార్జీ పృువ్మ_రమూూలం చ 

ల 
= Ww 

అ ౧ 

ద్విపలాంశం యనాఢక మ్, పహారీతకీళతం చైకం జలే పంచాఢ కే పచేత్ 

60. యవై స్పీ ఏనెఎః క్రషూయం తం పూతం తే చఛ్వాభ యాళతమ్, పచే 

ద్దుడతులాం దత్వా కుడపం చ పృథగ్ధ కాల్. 61. తెలా త్పవిప్పలీ 

చూర్లాత్ సిద్ధశీ తే చ నుకీకాత్ , లీహ్యా గ్రేచాభయే సత్యమతేః 

z నమ్. 62. త ద6లీపలితంవా యుర ,లవర్ష 
ఖాచే ద్ర్ర్సాయ త్ర 8 పలితంహాన్యా దృలాయుర్మలవర్థనమ్, 

పంచకాసాన్ తమయం శ్యాసం హెక్కొ స్పవిపషమజ్యురాన్* 6కి. హొ 

ప నాం అధ్య అర్య 4 ర్ లద. ఆచ 9 

న్యా త్రేభ గృహణ్యర్మోవృద్దొ గారుచివనసాన్, అగ స్త రవిహితం ధ్ 

న్య మిదం "శీ షం రసాయనమ్. 64. 
9 

దశమూలములు సెద్దదూలగొం డి శంఖపుష్పి కచ్చూరము ము త్తవపులగము 

ఏనుగుపీప్పళ్లు ఈ ర్తేణి మూడి చిత్రమాలము గంటుఖారంగి పుష్కూరమూలము వీని 

నన్నింటిని ఇండుళండు పలములును, యవలు 64 పలములును, 100 పలముల కరక-కా 

యలు వీటి నన్నింటిని ఆయిదు ఆఢక ముల వ్రమాణపు సిటీలో పక్ళము చేయవల 

యును, యవలు "మె త్తంబడ గాసే అక షాయమును వడియగడ్డై 25 పలముల కరక్క్కా- 

యలయందు 100 పలముల బెల్లము 4 పలముల చేయిని కలిపీ సండవలయును, _తో 

మును పిప్పవిచూర్జ్య మును నాలుగునాలుగు పలములచొప్పున వేర్పవలయుమ. పక్వ 

మెపిమ్తట చల్లారిన కశటువాత 4 పలముల తేనెను కలిసి మజల వ్రతినిత్యమును శెండు 

ఇండు కరక్కాయల చొప్పున రసాయనములను భశ్షీంచురీతిని ఛత్షీంవవలయును, 

ఇయ్యది ' డుతలు పడుట తలనెజియుటలను పోంగొట్టును. బలమును అఆయుప్యుమును 

ములమును వృద్ధి నొందింయును. అయిదు తెజుుగు లగు దగులను కయరోగములను శా 

సరోగమును వెక్కిశ్టును విషమజ్వరములను (గ్ల హాణులను మాలరోగములను హృదయ 

రోగములను ఆరుచినిఫీనసను పోంగొట్టును, ఇయ్యాది అగ ససమహాముని చేత నిర్తి ంపంబడి 
లు అవ శే \ 

యెను. ధన్యణును శ్రేష్టము నగు రసాయనము శావున దీనిని ఆగ స్య్యహారీతకి యందురు, 

అః అరి వ్యా ఘ్రుహారీతకి. థఆా- 

అ న 
ఖో అగ ఆస 

_ శ్లా, సమూలపుప్పచ్చద కంటకార్య్యా స్తులాం జలద్రాణపరివ్లు 

జక ప . “ 

తాం శ, హళీతకీనాం చ శతం నిదథ్యా దథాత్రృ హా పుచరణావశే 

29 



178 చక్రదత్త-._౧౧, కాసరోగాధికారము. 

షక్. 65. గుడస్య దత్త్వా శతమేత దిగ్నా విపక్వ ము శ్రీ తత స్సు 

న్ట్లే, కటు త్రకం చ ది్భపల ప్ర వవూణం పలాని షట్ పుష ఏరసస్వ తేత్ర 

66. వీపే “స్పతున్షాతపలం "మభథాన్ని పృయుజ్యమానో విధినా ఒ వశే 

హః, వాతాత్మ కం పీ పి_త్రేకఫోద్భవం చ దదోమకాసా నవీ యాం తీ 

దోపాన్. 67. “క్షయాద్భవం చ వతజం చ హన్నా (త్ సవీనసశ్యాస 

మురఃక్షతం చ, యక్షణ ముకాదశ రూప ముగ్రం భృగూపది స్థం ల్ల 

రసాయనం స్యాత్. 6కి. : 

వేళ్ళు, పూవులు ఆకులు వీటితో కూడిన వాకుడు చెట్టును 100 పలనుల తెచ్చి 281 

పలములనీటితో చేర్పవలయును, మటీయునుకరక కాయలు ఒక వందయునుక లిపీ పక్వము 

చేయవలయును. నీరు నాల్లవ భాగము మిగులు గలుగునప్పుడు 100పలముల 'బెల్లమునందు 

చేర్చే వండవలయును, అపిమ్వట దించి చక్కగా చల్లారినవీమ్మటు శొంఠి, మిరియములు 

పిప్పళ్ళు శండుపలము లును ప్రూదేనె రపలములును లవంగపు చెక్క ఏలకులు జాష శ్రి 

నాగశేనరములు వీటిచూర్హ ను నొకపలమును చేర్చి కలియ బెట్టి చేవానునుగా చెేసిక్రాని ' 

జఠ రాగ్ని నను సరించి ఫేవించు చుండ వల చమన. ఇయ్యది వాతపు దగ్గులను "పెత్యఫు ద 

గులను ద్యిదోషము= చేత నగు దగ్గులను త్రి దోషములవలన నగు దగ్గులను క్షయదగ్గులను 

పీనఫశ్వాసములను టమ బ్ర ద్రరగుచుండుటను సదునొకండు తెజిసులను క్షయరోగ 

ముకను నశింపచేయును, దీనిని భృగుమహర్షి చెప్పెను, ఇయ్య దియే వ్యా న్రుహారీతకి ( య 

నంబడును. 

ఇట్లు చక్రద తృయందు కాసరో-గాధి కార పృక రణము ముగిసెను 

స 



శ్లో. హిక్కాశ్వాసాతునే ఫూర్వం తెలా కె స్వేద ఇవ్యతే, 
స్నిదె ర్ల ర్గవణయో[గై శ్చ మృదు ర్య్వాతానులోమనమ్. 1. ఊన్థ్వాధ 

ఫోధనం థై దుర్చలే ఫోవునం మతహమ్, కోల నుజ్జాంజనం లాజాతికా 

కాంజన్లై రికమ్. 2, కృష్టాధాలి సితా ళుంకీ కాపీసం దధినామ చ 

పాటల్యా స్పఫలం పుష్పం కృష్ణాఖర్జూర ము సకమ్, ర, వ జేతే వా 

దికా లేహాః హీక్కానాం మధుసంయుతాః, మధుకం మధుసంయు కం 

విప్పలీశర్క_రాన్వితా, 4. నాగరం గుడసంయు క్షం హీక్కాన్నుం నొ 
_ వనత్రయం, _స్తన్యేన మత కానిస్థూ నస్యం వా లకృళాంబునా. 5, 

యోజ్యం హీక్కా_భీభూతాయ _స్తన్యం వా చందనాన్వితమ్, మధుసౌ 

వర్పలోజేతం మాతులుంగరసం పిబేత్, 6. హిక్కార్తస్య పయ 
శాగం హితం నాగర సాధితమ్, కర్ట్వ్యాామలకళుం ఠరీనాం చూర్షం మధు 

సితాయుతమ్, 7. ముహు ర్తుహుః ప్రయోజక్ష్ర న్యం హిక్కాశ్యాసనివా 

రణమ్, _హెక్కాశ్వాని వలే దా సవిశ్యా ముస్ల వారిణా 8. నాగ 

రం నా సితా భార సౌవర్నల సమన్వితమ్. శృంగీ కటు త్రిక ఫలాత్ర 

యకంటకారీ భాస సపుహ్క_రజటాలవణాని పంచు చూర్ణం వీబె దళిశి 

రేణ జలేన హీ కా శ్వాసోర్ల ఏవాతకసనారు చివీన నేషు షు.9. అభా 

నాగరకల్క_ం పౌ మృ_రయనశేరాక మగిచకల్కం వ్యా తోమీ నోస్తే 

వీజేత్ శ్వాసీ మక్రీ_ చ తచ్చా్తె సేఫ్ 10, అమ్భ తానాగర భార్ వ్యా 

ఘిపశ్లాశ సాధితః క్యాథః, వ్ స్పక ణాచూర్హః కాన శానా "జయ 

త్యాళు, lle 

వెక్కిళ్ళు శ్వాన గలిగి బాధపడకు రోగివిషయమున ముందుగా నూనెను చ 

రిమిన పవార్థముల చేత గాని మృదువు లగు అవణమోగముల చేత గాని చెమటను ఫు 
టించుట యు త్తమము, వాతమును అనుళూలముగా వ ర్రింప చేయటయును మంచి జే 

నో 
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యగును. రోగి బలముగలవా.డె యున్నయొడల, వమనమునకును జొలాబునక్స 
అనలా పవ రులకు నిచ్చు చుండ వలయును, దుర్చలు: ైనయొడల శొమనవ్వృుగ్స 
నటులు కాంతి సొందించు నాపధనుల నుపరయోగింపవలయును. రేగుచెక్కు, సూవ్రీ 
రెంజనను, జేలాలం కటుక రోహీత్తి, ఉమైత్త, పిప్పళ్ళు, ఉసీరక పప్ప, కలకండ, 
శొంఠి, అన్న భది వెలగకాయ, కలిగొట్టు చెట్టు, పువ్వులు, ఫలములు, ' పిప్పళ్ళు, ఖర్జూర 
గు తుంగము సలు ఈయాజు అవలేహములను తేనెతో కలిపి నేవిచిన వెక్కి_ళ్ల ను 
పోగొట్టును. తే నెతోకలిపిన యప్టిమధుక ము క లక ౦డ తో చేర్చినపిప్పళ్ళు, బెల్ల ముతో 
కలిపిన శొంఠి, ఈమూండు నాసీ కావిధులును వెక్కి_ళ్ళను పోంగొట్లును, చను బాలలే 
ఈగవిష్టను (అనలా మైనమును) కలిపి యపయోగించిన నస్యముగాని చనుబాలలో 
చందనము కలిపియ పయోగించిన నస్యము గాని వెక్కిళ్ల నుపోంగొట్టును. "లేచె సౌవర్చలవ 
ణము వీటితోకూడిన మాదీఫలరసము గాని, శొంఠిచాదిక లిపిన మేకపాలు గాని వెక్కిళ్ళు 
తోగముగల వారికీ హీతేమునుగలిగించుగు. . పిప్పళ్ళు ఉసిరిక శొంథ వీటీచూర్లనును "లేనె 
తోను కలకండతోను కలిపి మాటిమాటికి ఇచ్చుచున్న యెడల. వెక్కిళ్ళు శ్వాసయును 
తొలి -చనును, గంటుఫారంగ శొంఠినిగాని, శొంఠి గంటు ఫారంగి సౌవర్చలవణము 
వీట్లను గాని వేడినీటితో కాడా నేవించినయెడల వెక్కిళ్ళు శ్వాసయును తగును, శృంగి. 
శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు కరక్కాయ తాడికాయ ఉసిరిక పవ్వ వాకుడు గంటు 
భారంగి పుష్కు_రమాలయు యవలు శూక థాన్యము పంచలవణములు వీటిని చూర్ణము 
చేసి వేడినీళ్ళతో గూడ చేర్చికొని వెక్కిళ్ళు శ్వాస ఎగబొప్పు దగ్గ అరుచి ఫీనస 
ఈరోగ ములు కలిగినప్పుడు త్రాగవలయును, కరక్క్ళాయలను శొంఠిని క ల్కముపేన్స 
గాని ప్రహ్కు_రవమాలము యవశ్షారము మిరియములు వీనికల్కు_ముగాని వేడినీళ్లతో 
గాడను కాం తికలుగుకొజక్రు శ్వాసము "వెక్కిళ్ళు కలవారు తౌగగనలయును. తిప్పతీగ 
నద్ర ద్రిహుదండి నేలములక నల్ల గ గార పీట్రిఛో*ే సిద్దము చేయంబడిన కసాయములో 
పిప్పళ్ళ చూర్ణ మును వేసికొని శ్రౌగినయుడల, శౌానళ్వాసములను జయింపలలడు. 

-ఆం్ర దళశమూల క్వథము, రలు. 

శ్లో, దళమూలీకపాయ స్తు పువ్క_రేణ విచూర్ణిత శ్వాస 
కాస ప్రశమనకః పార ్ వహృచ్చూల నాశనః, 12, కలుత్టనాగర న్యాఘై 
వానాఖః క్వాధితం జలమ్, వీతం ఫవువ్మరసంయు కృం హక్కాశ్యాసని 
బ ర్ట్హ్రణమ్, 18. గుడం కటుక తే లేన మికృయిత్యా సమం లిహౌెత్, 
్రిసప్తాహ వయో శ్వాసం నిర్భూలతో జయేత్. 14. ళృంగీమ 
హా వధకణాసున పుహ్క_రాణాం, చూర్ణం శ క్రీమరి చశర్క_ర యా సమే 
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తమ్, క్వాభెన వీత మమృ తావృవవంచమూల్నాాః, శ్వానం త్ర్య హేణ 
శొనుయే దతివోవ ముగ్యమ్. 15. హరిద్రా నురిచం దాతాం గుడం 

, ల రాస్నాం కణోం శఠీమ్, జహా 'తె లేన విలిహన్ వాసా న్నాణహశా 
నవీ. 16. పహిక్కా_౦ హారతి వ్రబలాం ప్రబలంశ్యాసం చ నాశయ తా 

దం అద న రి జర ' ల థు గఖిపు చృభూతివిష్పలి చూర్షం మధుమి శతం లీఢమ్, 17. కర్షం క్ర 
లిఫల చూర్ణం, లీఢం చాత్యంతేమి శి తం మధునా, అచి రాద్దరతి వొాంసం 
పబలా ముదంసికాం చెవ, 18. Wy ఢి యా 

దళమూాలముల కషాయములో పుష్క.రమాలముల చూర్జ్ణ మును వేసికొని 
త్రాగినయెడల శ్వాసము దగ్గు పార్శ్వపునొప్పీ హృదయకూలము వీటిని నళిం 
వంజేయును, ఉలవలు శొంధి నేలములక అడ్డసగము వీటి తోక సిద్ధముచేయం 
బడిన కషాయోదక'మును, ఫుష్కురమాలమును చేర్చికొని తాగిఆ'యెడల క్కి 
ళ్ళును శ్య్వాసమును నశించును, బెల్లమును కటుక తెలనుతో 'సమానభాగమును 
గ గృహొంచి రెండింటిని కలిసీ సేవింప్రుచుండ వలయును. ఇద్రాని నిరువదియొక).. 

యు రోజు నేవించినయెడల శ్వాస పు నిర్శూలము 7 నశించును. 
' bres క 

తిప్పతీ?ా, అడ్డసరము, పిప్పళ్టు, తుంగము స్తలు, పుష్కు_రవషాలము, కచ్చూరము, 
మిరియములు వీటీని చూర్చమువేని కండచక్కె.గ నందునం గలికి, తిప్పతీగ అడసరము | 

Gs లో పెట్టిన కపాయమును జేర్చి మూడురోజులు తౌగికయెడల మిక్కిలి భయంకరము 
లగు శ్వాసములు కూడ నష్టములు కాంగలవు. పసప్పు మిరియములు, ద్రాక్ష 'బెలము, 

యగ సన్నరాస్త, పిప్పళ్లు, కచ్చూరము వీటిని నూనెలాగో కలిపి శేవించిన ప్రాణముల నపహారిం 
చునంతవియెన వగు శాషసములు నాశనమునిొందును, నెమలి వెన్నులు గాల్లి చేపిన బూ 
డిదను పిప్పళ్ల చూర్లములా కలిపి అందు 'తే-సను చేర్చి భక్తిం చినయెడల వెక్కిళ్ళు భయంక రములగు శ్వాసములు నష్ట్రము అగును. పదిమాపష యిలయొత్రు తాడిచూగ్రమును వేసీ స్వచ్చ జాని వ్ మగు. తేనెలో వేర్చి నేవించిన భయంకరము “తెన వెక్కి. శైను శీభు ముగా నశించును, ర ల్ లో 

నో హింసా విడంగ ఫ తీక తిఫలా వోోవ చిత కః 
4 భా స్తా గ్గ పూ రధ $ ర్ి ద్వితీ 

రం సర్పివః వసం చతుర్దణజలాన్విళం. 19. కోలమాతః పచ తద్ది అ; ౧ క ధి కాసశారసం వ్యవోహతి, అర్భాం స్యరోచకం గుల్మం కక బ్బెదం 
శయం తథా, 20. 

హర స్తయను (దవ్యము [అనలా నల్ల జప్పియంట] వాయయవిడంగములు, కాను 
గుచెక్క., కరకకాయలు, కొొంఠి, తౌడి, ఉసిఏక, మీరియమఘులు, పిప్పళ్ళు, చిత్రమా 

(je) 
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లము వీని నన్ని టిని ఎన్మి దిఎని దిమాషముల చొప్పునను, పొలు కి2 సలములు, నేయి 

16 పలములు, నీరు 64 సములు వీని నన్ని (టినిక లిపీ సతిని కాంచవలయును. ఈనేయి 

దస్తలను శ్వాసములను మాలరోగములను ఆరోచకములను గుల వ్యాధులను విడ్నేద 

నును క్షయను నళింపం జేయును. ఇయ్యది హింస్రాద్యఫృత వమునంబడును, 

ఆం శేజోవతీఘృకము. థఆా- 

న్లో శేవోవత్యభ యా కుష్టం సివ్చలీ కటురోపాణీ, భూతిక్ట'ం 

పౌమ్మ_రం మూలం పలాంశం చిత్ర కం శరీ, 21, నావర్చలం తామ 

లకీ - సంభవం బిల్వ సెవిక్కా, శాలోపత్రం జీవంతీ వచా లే రక్ష సం 

సంమి'తెః 22, హాంగుపాదై ర ర్హృతేం ప్ర పృస్థం వే తో యచతుర్దుకే, 

ఏత ద్య థాజలం పత్యా 'హకోశ్యాసొ జయ్ న్నర 28, కోసి 

లోర్మోగ హణ హృత్సార్శషరుజ ఏవ చ, 

చవ్యము, కరక కాయలం, వెంగల్వకోష్టు, పిప్పళ్ళు; కటుక రోహిణి, కామంచి: 

ప్రవ్మసనూ లకు, మోద:గమాడ, చిత్రమాల , కచ్చూగము, సౌవర్చలవణము, చేల 

) చెంధవలవణము, మారేడునెక్కు, తాడిళప త్రి, జీవంతియను ద్రవ్యము, వస వీని 

క ఒక్కొ-క్కాకర్ణము చోప్పున తీసికొని మూండు మాషములయెత్తు ఇంగువను 

కలిపి నాలుగు రెట్లసీళ్ల లే 16 పలగుల నేతిని వండవలయుము, ఈ నేతిని బలానుసార 

ముగా త్రాగిన మనుష్యుండు వెక్కిళ్లనుు శ్యాసమును, నోఫను, చూలరోగములను, గ్రహ 

ణులను, ణీ మునొప్పీ, పార్శ స్థపునొప్పులను జయించును. 

రై భార్జీగుడము. 0 

వం గోతం సంగృహ్యూ భాన్హ్యా స్తు దశమూల్యా స్త సభా పరం, 

24 శతం హారీతకీనాం చ పచే తోయ నతుర్హుణ్కే పాదావశేచే, తస్మిం 

స్తు రసే వత్ర్రపరిస్రులే. 25, ఆలోడ్య చ తులాం పూతాం గుడస్య ల్యే 
0 

భయాం తతి స్నః పచేత్తు మృద్వగ్న్న యాన ల్లేహత్య మాగతం, 

'26, ఖీశేవు మధున శ్చాత షట్సలాని పృదాపమేత్ , త్రి తీకటు త్రిసు 

గంధం చ పలికాని పృథకృ్భృథక్, 27, కర్ర దయం యవ వారం సం 

చూ పృహీసే తత భక్షుయే దభయా మేకాం లేహ స్యార్థపలం 

శక్. ర్య గనం సుదారుణం హంతి కాసం సంచవిధం తథా, స్వ 

న్ పదో హ్యేష జఠరాన్నో శ్చ దీపనః 29, వలో ల్లేఖాగతే మానే 
న చైగ్టణ్య మిహేవ్యతే, హరీశికీశతస్యా త, త్ర వస్థత్వాదాఢకంజలన్, 



ఆంధ్ర తాత్పర్యసహీితీము. 188 

గంటుభారంగి నూరుపలములును, దశమూ౭ నులు 100సలములును, కరక కాయ 

లం నూరు వీటినినాలుగు కెట్టధికముగా నీటిలో వండి చక్కగా నుడికీన తజువాత నా 

ల్లవ భాగము సీలు మిగిలియుండగా దించి ఆరనయును వడియకట్టి, అందులో 100పల 

ముల 'బెల్లమును కలిపి ) మటియను చక్కగా కిలియునట్లు క లియం బెట్టి కరక కాయల 

చూర్ణ ము నందు ఇచి సన్నని మం టౌ నునుడ క 6 బెట్టి శేహపు పాక మునకు వచ్చునంతవ 

అకు "నుంచి వినుట . చల్లార్చి రపలముల ల శేచె నందు కలుపవలయును, శొంఠి, మిరియ 

ములు, పిప్పళ్ళు లవంగ పుపట్ట, ఏలకులు, జూప తి వీటిని వెట్యరుగా పలముచొ। తెచ్చి 

యవక్షార మును 20మాషముల యొక్తు తెచ్చి దూన్హమువేసి కలుపవలయును, సీమటు నొ 

కొక కరక కాయను తినుచు “జకవలముకు వా వామును సేవించుచు వచ్చినయెడల 

. భయంకర మగు శ్వాసము పంచవినము అగు దగ్గులును నశించును. ఇయ్యాది స్వరమును, 

కాంతి నిచ్చును. జఠరాగ్నిని కూడ దిపింపం చేయును. పలమని వ్రాయుట వేత కొలత 

"లో రెట్టింపు అవసరము లేదు. నూరుకరక కాయ లంక వ్రస్థేయు అగుచున్న వి, కావున 

వాడకు అనగా 64పలగ ల స్రృమాణమునే సీట్రిని గొ పొంపవలయొను, ఇయ్యదియే 

భార్ట్రగుడ నునంబడును. 

లు 

ఇర కులు ల్లేగుడ ము, d= 

శో, కు*ఎత్తేం ద దశమూలం' చ తిహ్లైవ ద్విజయ్య కా, నరం శతం 

చ సంగృహ్య జలనో జే జే విపాచయిలట్, 81. పాదావశేనే. తసి ంనుగు 
క -ై 

డ స్యా ర్గతులాం థ్రీ సేత్, శీతీభూ లేచ వేద మధునోఒష్టై పలానిచ, 

82, షట్ఫలాని కుగాక్షీర్యాః పిప్పల్యా చ ఫలద్యయం, (త్రినుగంధిక 

యు కం తతాచే దగ్నిబలం పల్. కికి, ఛా సం కొసం జ్వరం హూక్కాాం 
— ర్త ) లీ 

నాశయే తమకం తథా, ప్ర తిశశంద్రోణనియనూ డ్ జయం చ్ఫోణత్ర 

యంత్వీహ, వశీ, 

ఉలవలు దశమూలములు ద్రిన్లాదొండి వీటిన న్ని (టిని 100పలముల చొప్పున 

కెచ్చి దోణపరిమితే మగు పీట్రిలో వండి కౌలు'భౌగము నీళ్ళుండ గా ర0ఏలగుల జెల్ల 
\ 

మను చేయవలయును. చక్క_గా పాక మై చల్లారిన పీమ్తుట తవశ్షీరి రీపలయులు పిప్పళ్ళు 

పలములు, అనంగ పుపట్ల, ఏలకులు , జాపత్రి యనుక లిపీ జఠరాగ్ని ననుసరించి భక్షింప 

లయను, ఇయ్యది శ్యాసమును దగ్గును జ్వరమును వెక్కి.ళ్లను తమకమును నశింపంజే 

ఘయ్ురుం నూరపలములు ద్రోణ మును “నయమముతో నీప్రాక' మునందు మూడుద్రోణముల 

ఇట్లు . దత్తయందు హీక్కా-ళ్వా సాధికార ప, వ కరణము ముగిెసిను, 



౧౩. స్వర భి దాధికారము. 

గ్ర ర్ర్ప్రమా- 

అధి స్వర భేదమునందు కొన్ని యుపాయములు. శ్రిత. 

న్ వాలే సలవణం తైలం విల్తే సర్బిస్సమా క్షి కమ్, క్ర 

సశ్రూరకటుకం EN ద్రం కుడవ ఇవ్యలే 1. గలే తాలుని బిహ్వాయాం 

దంతయూలేను చా శ్రిత, తేన నిమ్మృమ్యతే శ్లేష్మా స్వర శ్చాస్య 
పసీదతి. 2, ఆద్య శనం జలం సేయం దగ్ధ్వా "స్ఫుతగుడాదనమ్, 

క్షీ రాన్నపానం వ విత్త ళ్లై వే క్సర్సి రతం దితి, 5 వీస్పలి పప్పలీమూ 

లం మరిచం విశ్యభేవజమ్, వ్ బే న్లూత్రేణ ణ వులిమా న్కఫచే సరసం 

క్షయే ఉం స్వరో పఘాతే వే. దోచే కథన దధి రివ్యశే, తయ బే స్య 

ర జే వావీ ప త్యాఖ్యాయ సమాచరేత్ . 5 

వాశమువలన నగు స్వరభేదమునందు యవక్షారమును-తైలముతోను వి త్తస్వర భేద 

మునందు అేనెకలిపిన నేతిని, కఫస్వర భేదమనందు ఉప్పు కాగములే నెగల కోబలయును 

యు పయోగిం చుట యు త్తమము. గొంతుక దవడలు నాలుక ద౦త్రమూలములు వీటిని ఆశ 

యించికోనిన కఫము, ఈ వ్రయోగమువలవ బయలు పడును, ఇట్టిరోగముగ లవాని స్వరము 

చక్క_గాకూడననను. వాతస్వర ఖే దమునందు బెల్లముసు చేర్చిన నేతిని బియ్యమును భ క్షిం 

చ కొంచెము వేడినీరును త్రాగుట మంచిది. పి త్తస్వరభేదమునందు నెయ్యి పాలతోటి 

యన్నమును తినినపీమట సావకాళ మగా "నేతిని త్రౌగవలళయును. పిప్పళ్ళు, మోడి, 

మిరియములు, శొంఠ వీనిని చూర్ణమువేసి అవుప పంచితముతో త్రాగుట్క  కఫస్వర భేద 

మునకు మంచిది. మేదస్సుఅతిశ ఎందుటచేతం బుట్టిన న్వరభేదమునందు కఫస్వర భేద 

మునందు వలెనే చికిత్స చేయవల యును, క్షయవలనం గాని సన్ని పొతమువలనం గాని 

పుట్టిన స్వర భేదమునందు సాధ్యము కా దను నమ్మక ముతో చికిత్స చేయవలయును, 
అం రవ్యాదిచూర్తము. ఈ 

న్లో. చవ్యాన్లు వేతన కటుత్రికతింతిడీక తాలీసజీరకతుగాదహ 
నె స్పమాంశ్న ఇక చూర్లం గుడ ప్రముదితం త్రి త్రీసుగంథియు క్ష కం నస 

ర్యవీనసక ఫారుచిషు ప్ర పశ మ్, 1 లైలా కర స్వర ఖేబే వా ఖదిరం 

ధారయే న్గుఖె, పథాం విస్పలియుకాం నా సంయుక్తాం నాగరేణ 
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. 7. అజమోదాం .నిశొం ధాల్సం శూరం వహ్నీం విచూర్త రని చ్చ 

పధ్పాక్యర్ లిథ్వా స్వర భేద వ్యపోవాతి, 8. కలితరుఫలసింధు 

ణా చూర్షం త్ర న్రైణ లీథ మపవారతి స్వర భేదం గోపయసా వీతం 

వా ఒమలకచూర్ల 0 చ.9, బవరీపత్రకల్క_ం వా ఘృతభఛృృష్టం ౧న సంధ 

వం, స్వరోవఘా శే కాసె చ లేవో మేనం వృయోజయేత్ ం 10. కోరు. 

రామధుమిశ్రాణి శతాని వ నముధభుర స్పహా, బే త్పయాంసి యన్యో 

చై ర్వదతో ఒభివాత స్ప్వరక 11. 
చవ్యమ్యు ఆమ్ల వేతసము, శొంఠి, మిరియములు, పిప్పళ్లు ఉసిరిక, తాడిళపష త్రి, 

జీలక బ్ర, వంశలాా చనమ్ము చి శో మూలమువీనిని సమా నిభాగములను తెచ్చి చూర్ణ ము చేని, 

'బెల్లమునందు కలిపి, పిమ్మట లవంగపుపట్ట, నీలక్షులు, జాపత్రి వీటిని చూర్గ ము'చేసీ పె 
దానిలోనం . జేర్చి భక్షించినయెడ ౪ స్యరభిదమునందున్కు వీనన, కఫము అరుచి మున్న 

గువానియందును శ్రే ప్టము, లేనిచో న్వరభిచము కలిగినప్పుడు నూనెలో నాన వైచిన 

కాచును బుగయం దుంచుకొనవలయును. ఇధియును కానిచో శొంకితో కరకకా 
యను పుక్కి_టిలో నుంచికొనవలయను, వామము, పనప్టు ఉసిరిక, యవక్షారము, చి 

శ్ర యాలను వీటిని చూము చేసి తేనెను నేతిని యందు చేకొని భక్షించినయెడల 
స్వర భేదములు నశించును, తౌడికాయ, సెంధవలవణము, పిప్పళ్లు వీటిచూర్జ మును మజ్జి 

గలో కలిసీ సేవించినను కొని, ఆవుపాలతో ఉని సిరికచూర్ల మును శేవిం దీనను కాని 
స్వర భేదములు నశించును, లేకున్న "కేన ఆకు కహాయముసు శీల్రిత్రో చేర్చి సెంధ 

వలవణమునందు క లిపి స్వగ భేదముకందును, దగ్గులయందును గయోగింపవలయుళు, 

"పెద్దగా నజుచి మాటలాడుట చేత నెవ్వనికి స్వరము పడిపోవునో వాడు చక్కెర, 

తేనెను కలిసిన కపాయములను మధు పదార్థముల తోటి త్రాగ వలయేళు, 

రి కంటకారీస్ఫుతము, 0a 

న్డ్ వ్యాఖ్రుస్వరస విపక్యం రాసన్నా వాట్యాల గోక్షుర వ్యోమెః, 

సర్పి స్ప్వరోపఘాతం హన్యా 'త్కాసం చ పంచవిధం. 12, శుమ్మ్కద్ర 

వ్య ముపాదాయ స్యరసానా మసంభవే, వారిణ్యష్టగుణో సాధ 0 
గ్రాప హ్యాం పాదావ*ేపీతం. 18. 

Up 

వాకుడురసములో సన సన్న రాస, ము త్రవవులగము, పల్లేరు, శొంఠి మిరియములం, 

పిప్పళ్ళు వీటిని కల్కమువేపి దానిలో "నేతిని పకము చేయవలయును, ఇయ్యది స్వర 

24 



186 చక్రద త్త ౧9౩. స్వర భేదాధికారము, 

"భేదములన్వు అయిదువిధము అగు దగ్గులను నశింప జేయును 'స్వరసము లేనిచో ఎండి 

నదానినెశను గృహింపవచ్చును, అప్పుడు ఎనిమిది రెట్ల వీటిలో వండవలగమయను, నాలు 

గవఫహ్రాగము నీరు మిగిలియుండినప్పుడు దించి 'సేనింపవలయును. ఇయ్యాది కంటకార్రీ 

ఘ్ఫుతే మన బడును. 

అధి భృంగరాజమృకేము. ఎ్రతా- 

న్లో, భృంగనాజామృతావ్ల వాసక దశ మూల కాసమర్షర సె ౪ 

సర్పిస్సపిప్పలీకం సిద్ధం స్వర భేదకాసజి నృధునాం 14. 

సంటకలగరాక, తిప్పతీగ, అడ్డసరము, దళయాలములు, కసీగంద చేరు వీటిర 

సమును తెచ్చి యందులో నేతిని పోసి వండవలయును, పక్వ మైన పీవ్వటు నందులోన 

పీప్పళ్ల చూర మును కలిపి, తేనెతో సేసించినయెడల స్వర భేదమును దగ్తులును నశించి 

పోవును. ఇయ్యది భం 'గరాజఘృళే మనంుడును. 

ఇటు చద త్త తయండు స్వర దాధికార ప్రకరణము ముగ్గిసెను 



౧౪. అరోచొకాధికారము. 

= ఈ 

అథి అరోచకమునకు సాధారణములగు నుపాయములు, రయి 

న్లో, వాంతిం సమిోర జే పి లే విలేకం వమనం కే ఇ, పర్యా ద్ద 
చ్యానుకూలాని | హార్ష ణం చ ననోన్ను శే 1. వాంతో వభాది రనీలే 
నిధివద్సి బేత్తు న్న “పెచాన్లతో య మదిరాన్యత మేన చూర్ర్త రం, కిష్లావి 
డంగ న క్ర రేణుభాజ్జీల రా ంసెఎలహాంగులవణో త్త తనునాగరా 
గాం, 2. పెతే: గుడాంబు మధురై ర్యామనం వస్త సం లేవా. స్పై ౨థవ 

సి తామధుసర్పిరివం, నింగాంబుఛ ర్చిఅవతః కఫజే తు పానం రాజద్రు 
మాంబు మధునా సహా దీప్యకాథ్యం. 8. చూర్ణం యదుక్త మధవా 
నిబజే తదేవ, సర EN సర్వన్ త్ మేవ ముప క్ర క మెచ్చ. 

హతముచేత ఎ? నగు నన్చకమున వా.తికి తీసీ కొనవలయును. పితారో చకమునందు 
వరికి తీసి కొనవలయును. కఫారో చకమ నందు నాంతిక్షి క్కానవ వలయును. మనో 

వ్యతి చేతను నరో-చకములకు మనస్సంతుష్టి కలిగించి కొనవలయును, వాతారోచక 
మునందు వసను కషాయయుగా గాచియును, వమనములైన రోగి చమురుపదార్థ్యములు, 
వేడినీరు, కల్లు ఫీట్రిలాో దేనినెన నొకదానిని చేసికొని. గాని పీష్పళ్లు, వాయీవిడంగ 
ములు, యవలశారములు, శణుకలు, గంటు ఫారంగి, సన్నరాస్య, నీలకులు, ఇంగువ, 
సెంధవలవణము కొంఠి వీటిచూర్ల మున కలిపీకొొని త్రాగవలయుకు, పితారో-చక్రము 
నందు బెల్లపుపానక మును, మధురపదార్గముం ను పుచ్చిన వాంతి చేసికొనుట యు త్ర 
నము. “సె  ంధవలవణకు, చక్కెర, “తేనెయును 'ను త్రమముశళే, నిమ్తుపండ్ల డరసమతో 
వాంతికి తీసికొను వారలకును ,క ఫారోచకమునందును శేలచెక్కక షాయహుల! తేనెబో 
డనరఫభ పుచూర్ష్మమును కలిపి ల్రౌగినను, వా తార్ చక మునందువ యేచూర్జ ములు వెనుక చెవ్ప6 
బజెనో, వ నిని నేవించినాననిపాతకరవగను. సన్ని పొతరో చకనున౦ందు అన్నియాషధ 
ముల'చేతను చికిత్స చేయవలయును, 

అంధ్ర అరో్చచకమును పోంగొట్టు నుపాయములు, ర్రితా- 

శ్లో. కుష్టు సౌవర్చలా జాజ్ శర్కరా మరిచం బిడమ్, ధాత్రే 
కోవీర 'పిప్పలీ చందనోత్సలన్. 4 రీ, లో ధం లేజోవతీ పథ్యా 

రూం నలం సయవ్యాగ జం, అర్ష్రదాడీమని రాస్టస శ్వాజాజీశ ర్క రా 

యుతః, 5, స తెలమాక్షేకా శ్వెశే చత్వారః కుడవ్యగ గ్రహా చతురో 



188 చకద త్రూ౧రే, అరో చకాధీ కారము. 

రోచకా న నన్ను ర్యాతాదై న్టకజ సర్వజాన్. 6. తేజు స్త స మేలాభా 

న్యాని ముస స్ప మూవులకొనిచ, తక దాగ్వయుబాగార్ట ER పిప్పల్య 

'స్తేడవ త్యపి. 7. యమానీ తింతిడీకం చ పంచై తే ముఖశోధనాః, అమి 

గుడతోయం చ త్వ గేలా మరిచాన్వతం. 8. శ్లోకపాడై రభిహీతాః 

సర్యారోచక నాశనాఃకి ఆమ్లికా గుడత్ గేయం చ త్వ శేలామరిచాన్ని 

తం, 9. అభ కృళ్ళందరో గోషు న స్తం కబలధారణం, “కార వ్య జాజీవః 

ర్చం ద్రాతా వృషాన్లుడాడిమం. 1. సౌవర్చలం గుడం తద్రం సర్యా 

రోచకనోక నం. త్రీయావణాని త్రిఫలా రజసీద్యయంచ కూరి ర్ల కృ 

తాని యవళూకవిసు క్రి తాని షొద్రాన్వితాని ఏితశే నుఖథార ణార్థ 

మన్నాని తీ కకటుకాన్ చ ఛేవజాపో 11 విట్పూర్డ ముఘసంయుక 

రసో దాడిమసంభ వః, అనాధ్యా నుపి సంహన్య్యా దరుచిం వక్షధారిత!, 

కే కోస్టు సౌవర్చలవణము, జేలకల్ఞ, కలకండ, మిరియములు, వాయ్విడంగమ 

లం; 2 ఉసిరిక ఏలకులు, పడ్యాత్సీ, వట్టి వేళ్లు,సిప్పళ్లు, చందనము, కమలములు; రిలొద్దు?, 

'లేజోవత్సి కరక కాయలూ, శొంఠి, మిరియములు; 4& యవక్షారము, అల్లము, దానిమ్మ 

కొాయలజిగురు, జీలకలు, కండ ద క్కెర, తైలము, లేచ, ఇట్లు నాలుగు భాగములుగా 

చప్పంబడిన నాలు గుయోగములును కబల గృహములు, వాతములు మున్నగు అనేక 

దోషజములం ద్విదోషజములు త్రివోవజమలు నగు అగరో-చకములను పోంగొ 

ట్టును. 1 లవంగ ప్పపట్ట, తుంగము' సలు, వఏలకోలు, భనియములున్యు 2 ఉసిరిక; 

లవంగ పుపట్ట, న్రూనిపసపు తుంగము స్పలంను; ల్ రీ ప్రూనిపసప్పు యమానియును. 4 

పిప్పళ్ళు, శేదోవిశియును; 5 ఓమము, బచ్చలి ఈమైదువర్దములును ముఖమును చ 

కంగా శుద్ధముగా చేయును. అరోచకమును పోంగొట్టును. “ఉసిరిక బెల్లము వీనితో 

వేసిన పానర్ములో అవంగపుపట్ట, వీలకులు, మిరియములు కలపీ యండంగా "నేసి 

కొని ముఖుమునం దుంచికొనవలయుకు, ఇయ్యిది వీడతీనీ చికిత్స చేయ నలవిగాని రోగ 

ములయందు హీతమును చేయను. నల్లజీలకోట్టి తెల్లజీలకట్డి ద్రాక్ష చింతపండు దానిమ్మ 

షింజలు సౌవరలవణము బెల్లము తేనె వీటి నినూరి ముద్దచేసి "పక్కి టనాంచికొనిన నన్ని 

విధములగు నరోచకములును నశించును. ఫొంకిమిరియములు పిప్పళ్లు కరక-కాయలు తౌడి 

కాయలు ఉసిరిక పసపు మ్రూనిపసపు యవక్షారము వీటిని చూర్ణ ముంజేసీ తే నెలోక లిపి 

నాకినయెడ లను, చేదు కారముగల ఇతరవస్సు వులనుణాని నూటికోనుంచుకొనుట కప 

యోగించికొనినను అరోచకములు నశించును, బిళాలలవణమును లే నెలో కలిషి దానిమ్మ 

రసముచేర్చి నోటియందుంచికొనిన మిక్కిలి నసాధ్యము లగు నరోచకములు నశించును, 



ఆంధ్ర లతొత్సర్య సహితము. 100 

నో, యవానీ తింతిడీకం చ నాగరం చామ వేతనం, చాడివుం బ 
af) 

దరం బాన్హ్లుం కార్షి "కా ణ్యుపకల్పయేత్ . 18, ఢాన్ఫనో" 'వర్చలాజాజీ న 

రాంగం చార్జకార రకం, విప్పలీనాం ఫ్తం ml కం చే శ భే మరిచస్య చ, 

14. కర్క_రాయా శ్చ చత్యారి వలా న్యేకత్ర చూర్ణ యేత్ , జవ్యవి 
శోధనం హృద్యం తచ్చూర్త 0 భక్త కరో చనం 15. వాలీ డాపార పరా 

లధ్నుం విబంధానాహానాశనం, కాస పాస్తా సహరం గ్రాహ గ హాణ్యర్ళో 

వికారనుత్ . 16. 

వామము చింతపండు శొం9 ఆన్లువేత'సము దానిమ "రేగు ఊసీరిక వీటి నన్నిటిని 

ఒక క్కకర్ణ ము వొప్పున హని క్రొనవలయయను, ధనియములం సావర్చలవణము బీలకట్డ 

త్రీఫలములు వీటిని కర్ష ముచోొప్పునన పిప్పళ్ళు 100 పలయులు, 200 పలములు మిరి 

యములు చక్కెర నాలుగుపలములు నొకటి గా చేర్చి చూర్షము చేయవలయును. ఈ 

చూర్షము "నాలుక ను శుద్దమగా చేయను. చుందకము7ణగా నుంచును. అరో.చకము 

సృదయకీడ పార్శ నొప్పి విబంధము ఆనాపహాము దగ్గు గ్రహణి సంగంపహాణి 

మూలరోగము మున్నగువానిం బోయా ట్రును. మబ్రమును గట్టిపజిచును, ఇయ్యాది యమా 

నిపొశబ మన(బడును, 

-అం్ర కలహంసక లేహయు. జ్ర. 

క్లో అప్టాదశ శీగ్రుఫలా న్యథ దశమరిణాని వింశతిశ్చ విప్ప 
౧). 

ల్యకి ఆర్ష కపలం గుడపలర వసతయ మార నాళవృక్షన్న, 17. ఏత UP లి 
దృొడలవ యుతం ఖజాహాతం సురభిగంధాథ్యం, వ్యంజనసహ న ఘాతి 

జయం కలవాంసకం నామ, 18, 

మునగ విత్తులు 1ర పలములం, మిరియములు 10 పలములు, పిప్పళ్ళు 20 పలములు 

అల్లము 1 పలము, 'బెల్టము పలము గంజి మూడుమానికలు వీటితో బిడాలలవణము'వే 

ర్చి తెడుతో చక్కగా మంచివాసన వచ్చు వరకు కలియం బెట్టి వండుచులవంగ ప్రపటు 
యె ల లు 

ఏలకులు జాపత్రి, వీటిచూర్హ్మ మును "వేసి సేవించీన యెడలను వేలకొలది వ్య ౦జనను 

అనుగూడ నశింపం జేయును. ఇయ్యది కలహాంసక మను లేహము. 

క కాధికార ప కరణము ముగి నెను, ఇట్లు చకృద త్తయందు అరోచ థి రప రణము ముగి సెను 

Cl an 



౧౫ భ్ ర్వ కరము, 

re? 

నో, ఆఅవూళ యో జే_కశభనా ష్స్ సర్వా కర్ణో ముఖ ర టం 

ఘన మేవ ఇ తసాత్ , ప్రా క్కార య్ న్యారులేజాం విముఛ్య సంకోధర 
వీ తహారి, 1. వన్యా క్రీ స్రీ కోదకం వీతే ఛర్జిం వమనసంభవాం, 

య క్ బీ త్సర్పిః వాతి చృర్టీనివారణం. 2 ను ద్దామలక్ల యూషం 
నవా ససర్పిష్మం స స (నింధవం, య్వాణూం మనుమిగైాం యౌ పంచమూ 

లీళ్ళుతాం విబేీత్ . ర 

సమ స్త్వము లగు ఛర్జిగో గములును ఆమా శయయులో జిదన కలుగటవలసనే సృ 

ట్టుచున్న వి, కావున ఒక్క వాతమువలన నగు ఛరిని వదలిపెట్టి తక్కిన యన్ని టీకిని 

లంభునమును గాని, కఫమును వి త్రమును అణంెడి వేదనను గాని చేయవలయును. 
పూలను నీతిలో కలిపి కొని శాగినయెడల క వమనభర్దులః నివారించును సెంధ వలవణ 

మును చేర్చికొని నేయిని శ్రాగినయెడల వా వాశ ము చైత్ర నగు ఛర్జులు నివారించును. “పెసర 
వికక వీటితో గంజిని కాచికొని సెంధవలవణమును చేర్చికాని త్రౌగినన్సు తేనెను 

కాన గంజిని త్రాగివను, ప౦ంచమూలక పాయ మును శ్రౌగినను వరులు నశించునా, 

ఇధి సీ _త్తవర్తికి ఉపాయములు. లజ 

కో వత్తాలి తి కాయాం త్వనులోమనార్థం ద్రామోవిచారీక్షరపై 
(స్ర్రీవ్భ త్స్యా ళ్, క ఫాళయస్థం లషతెమా త్రవృద్ధు పే త్తం జయే త్స 

దుఖి రూర్థ్వ మేవ. 4. కుద్ధన్య కాలే వ మఫళర్యరాభ్యాం లాజై శ్చ 

మంథం యది వా పి పేయాం, ప్రదాపయే న్లు నుద్దర నేన వాపీ శాల్యో 
దనం జూంగలజై రమై న్యా. 5, చందనే నాక్షుమాశ్రేణ సంయోజ్యా 

' మలకీరసం, విజ్ నాత్రీకస నంయు _క్తం ఛర్త్ _స్తేన నివ ర. 6, 

వ్ శ్రభష్దలలో త అనుల”ో మనము కొజకు ద్రాష “నేలగుమ్ముడి చెజుకు వీటి రసములోే 

తెల్టతెగడను వైచి త్రాగినయెడల కఫాశయమ శ నున్నదియును, మిక్కిలి “పెలీగినది 
యును నగు నూర్గ్వపి త్ర తమను జయింమయును, కాని దీనిని స్వాదుపదార్థములతో చేర్చి 

శీవిపవల యను. మును ష్యుండు నిర్ల లు6ండుగా నుండిన వానికి తేగా కళ ౦డ “పేలాలు 
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వీటితో మంధథమును పేయళు చేని ఈయదవలయును, లేకున్న పెసరకట్టుతోగాని అడ 
విప, దేశరులలేని జంతువుల మాంసరసముతో గాని వరివియ్యపుటన్న మును "పెట్టింప 
వరయుళు. ఒక అత, మెత్తు మంచిగంధమును ఒకపలము ఉఊనీరికణనయులాో క్రలిఫి "జేసెను 
అందు చేక్చికొని శ శ్రాగినచో ఛి నివ ర్రించును. 

ఖం చందనకల్క_మును ముద్దాదిక షాయమును, థయా- 

శ్లో చందనం చ మృణాళం చ వాలకం నాగరం వృష 
సతండులోదక తద, దం వీతి కలో నమిం జయీత్ 7, క్సూయో 
భృష్టముద్ర స్య సలోజమధుశ ర్క_రః ఛరక్ష్యతీసారతృడ్రావా జ్యరఖ్ను నం 
వకాళితః, 8. హాకితికీనాం చూర్ణం తు లివ్యా నాశక్షీకశ సంయుతం, 
అథోభాగీకృశే దోషే ఛది $8 శవం నివ రతే గ్ర నేజూచీతి ఫ త ఫలారి 
ప్ర షపట్లోలె: కరథితం క వ జీత్, మదము నం: సిహొంత్యాళు ఛర్షిం పితా 
మసం సంభవాం. 10. క్యాథ! పర్పటపః వీత. సక్షైద్ర, క్చర్ష్నాళన!. 

'చేందనమ్యు వట్టి వేళ్లు, కురు వేరు, శొంకి, అడ్డ సరము వీటినీ వియ్య పుకడుగు తో 
నూరి కల్క మును చ తేనె నందు వేర్చికాని క్రాగయెడల శ్చ నశించిపోన్రను. వే 
యించిన పెనల క'పాయములో పేలాలు చక్కెర చకకని క్రాగినయెడల ఛర్ది. అతి 
సారము, దప్పి, గోం తెండుట, ఇరరము మొదలగునవి నశించును, కరక కాయల పొడిలా 
"లే నెను కలివికోని త్రౌగినయెడల దోషము (క్రీందిక్ కీదిగి అవా త్రగ్షి గి భర్ ర శీను ముగా తొలి 
పోవును, తిప్పతీగ, శ్రి థలములు, చేదుపొళ్ల వీక్రిత్రో కహాయశును "కాచి "లేనెనందు 
వెచికొని త్రాగిన యెడల వికొవుజనిత నుగు ఛర్జి సశించుపోవును. తాలి ర్స 

కఫథర్డికి కసాయములం, ౧ 

నా, కఫాత్తి శాయాం వమనం త్తు శ్స్తం సవిష్పలిసర్హ పనింబ 
తోయైః, పండీతన సై ఎంధవస సంవ యు (క ఛర్ష్యూం | కఫామాశయళోధ్ధ 
నార్జం. 11 విడ? “గత్రఫలావిళ్వ చూర్లర్: మధుయుతం విబెత్ , విడంగ 
ప్లవళంఠీనా మధ బా ౧శివ్యజాం వమిం. 12. సజాంబవం వా బదర స్య 
చూర్ల ౧ ముసాయుతాం కర్క_టకస్య శ్చంగ్ం, దురాలభాం వో మధు 
సంప్రయుక్తాం సవా క్కఫచ్చర్షిపస్మ( హోర్థం, 18. 

కఫచరి ర్రియందు పీప్పళ్టు, ఆవాలు, వేవ చెక్క, మంగచూర్షము వీటికపాయము 
లతోవాంతి చేయించుట య శ్రమము. మరువము సెంధవలవణము వేని న కషాయములతో 
నామాశయముము శోధించు నిమి త్తమె వాయవిడంగములు, (త్రిఫలములు, సొంఠి న్లీ 
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టిచూర్జ్మ మును కలిపి త్రాగిన ఛర్తి ని జయించును. వాయువిడంగముళలు తుంగము స్పలు 

శొంఠి వీటిచూర్ణ ములో "త్రేనెను కలివీకొని సేవించిన కభఫశర్ణి నాశన మగును, లేకున్న 

"నేశేండు చూర్ణ ము "రేగుచూర్హ ము వీటిలో తుంగము సల క ర్కాటకళ్ళంగి చూర్షములు 

గాని, సమూలముణా చేసిన దూలగెండి చూర్ణము గాని, "తేనెను వై చికొని సేవించి 

యడల కఫసంబంధము లగు ఛర్దులు నశించును, 

కర్రి శ్రానిథ భర్దులకు ఉపాయములు, ధ్రితా 

Pp ర య 
త్రి, వడ్శకి పలై శ్చతుర్శి రా సలిలా చ్చీతఫాంట యో. 16. ఆప్ఫ్రతం 

తామ్మ్ దతాష మధుపలం చాత్ర కుడవం సలిలస్య చ, 20. వాససా 

గాలికం వీతం హంతి చర్షిం త్రీదోపజాం, 

తిప్పతీగెను హిమసంజ్ఞక కహెయయును చేసి ేనెకలిపి తాగిన ఛర్జులు నశించును, 

వేడినీటిలో యౌొపధులను రాత్రిపూట నానవై చిన ప్రాతఃకాలమున చల్ల (బడినది పీ 

మ'సంజ్ఞ క మనంబడును. 

హీమసంజ్ఞ్ఞ క ఫాంటసంజ్ఞ క కసాయములలో ఆరుపలముబు లేక 4 పలముల 

వీటిని పోసి యొపధులను నానవేయవలయును. రనములోకూడ 2 పలములను నీరు 

చేర్నుకొనవలయును. మారేండుచెక్కు. తిప్పతీగాల. కసాయనులాో. లేనెను చేర్చికొని 

శాగివయెడల కాని చాగపండ్లును బియ్యపుకడుగుతో గాని త్రాగినయెడల  ముశక్తెజి(గు 

అగు ఛర్చులం నశించును, -నేలేయ మామిడిఇగుళ్ళు ఆడవిగోధుమలునుు థనియములు 

సిచ్చళ్ళు వట్టివేరు వీటిని రసముతీసి నీళ్ళలా కలిపి తేనె నందులో చేసికొన కొంచెము 
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కొంచెముగా త్రాగుచున్న యెడల ఛర్జులు శాంతించును, లవంగపుపట్ట, ఏలకులు, 
జాపత్రి, వీక్ తోచేర్చిన జాజికాయల రసమునందు “తేనెను క లిపీకొని “శవం చినయె 
డల భయంకరము లగు ఛరులు కూడను నాశనము అగును, ఉఊనీరిక చాత నూరి దొన్రి 
యందు ఒకపలము కండ చక్కెరను "లే-నెను కొొంచెమును నీళ్లను సోల్లు పలయలున 
కలిపి వడియకటి ట్రి త్రాగినయడల త్రి తి దోవజము లగు భర్హులును నశించును. 

ఇతర ఏ లాది చూర్ణ ము. రి. 

శో ఏలాలవంగ గజకేసర కోలమజా లాజా వ్రీయంగు ఘున ౧౧ 
జు 

చందన వీవ్చలీనాం, చూర్చాని మాటి కసి పాసి తాన లీథ్యా ఛర్షిం 
నిహాంతి కఫేమూరుతవి త్ర తజారి చ, 21, 

ఏలకులు అవంగములు నాగకేసరనులు "అససజ్ఞు పేలాలు కొత్తల తుంగ 
ము సలు చందనము పిప్పళ్ళు వీటి చూర్ణ ములో చేసాను చక్కెరకు క లికి కొని నాకిన 
యెడల త్రీ దోషములవ అన నగు ఛర్దులును నళించ ను. ఇయ్యది ఏలా డిచూర్ల మన 
బడును, 

రి కోలాది బేజూమ్సు, Oa 

నో, కోలామలక మజ్జాని మశ్షీ కవిట్సితా మధు, సకృస్తాతం 
దులో లేహ శృర్షిమాళు నియచ్చతి. 22, అశ్యర్థవల్క అం. శువ్కంం 
దగ్ధ్వా నిర్వావితం జలే, తజ్జలం పానమా శే ఇ ఛర్చిం జయతి 
దీసరాష్. 28 యస్ట్యా హ్నం చందనోే బుతేం సమ్యకొశ్రీర వ్ర చవిత్య ~~ 

లేన నై వాళొడ్య వాతవ్యం రుధిం చ్చర్ది సాళనం, 2%ఉలాజూక విర్థమధుమాగ 
ధికోవణానాం క్షూదా ద్రాభయా త్రికటుధాన్యక జీరకాణాం పథ్యామృ 
"'తావువిచ విప ప్పలమాతీ కానాం లేహః చ్రుయ స్పక లవమ్యరుచి ప 
గ్రాం కా -. బర్, 

యి 

టఉనపండు ఉసిరకపండు తేనె మైనము చక్కెర. తేనె పివ్చళ్ళు బియ్యము 
వీటి తోటి చేసిన శేహము చర్జిని కష్టముగా హరించును. రావిశౌక్క_ను తెచ్చి తగుల 
బెట్టి స్ట్యీక్రిత్రో చల్లార్చి ఆయుదకమును ఇ త్రాగిన పోంగొట్ట ట వలవికాని ఛర్దులనుకాడ నశిం 
పంజేయను. యసష్టిమధక మును చందనమును పాలతో నూరి పాలతో శే కలిపి త్రాగిన 
యెడల ర క్రసంబంధములగు ఛర్దులు నశించిపోంగలవు, “పేలాలం కపిళ్ళము అనగా వెల 
గపండు లేనె వీ పీప్పళ్ళు మిరియములును, తేనె! కరక కాయలు శొంఠి మిరీయములు వ పిప్పళ్లు ఛిగి 

భం 

25 
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ధనియములు జీలకణయుంను కరక్కాయలు తిప్పతీగె మిరియములు “తేనె పిష్పళ్ళును ఈ 
లు 

J 

మాటితో చేయంబడిన లేహ మన్ని ?భము లగు ఛర్దులను అరోచకములను శాంతి నొం 

దించును, 
అ అక ఇ నష ర థి పదక ఘృతేను* 9ఆా- 

న్లో, పద్య కామృతనింబానాం ధాన్య చందనయోః 
పచేత్ , కల్కే 

చ హవివకి.పస వారణహ్, తృహోరుచివశ మనం దాహ 
క్యాఖ చ పస్థం ఛర్తిని ) ల్చ్స్వే వ్ర 

జ్వరహరం పరమ్, 26. 

కమలములు తిప్పతీగ వేప ధనియములు చందనము వీటితో చేయబడిన క షా 

యములోను కల్కు ములోను 16 పలముల నేతిని పోసి వండి సిద్ధముచేసి శ్రౌగినయెడల 

శర్దులు నశించును, మజీయును దప్పి అరుచి డాహము జ్వరము వీనిని ఎక్కువగా పో 

గొట్రును. ఇయ్యాది పద్మకఘృుత మనంబ డును, 

Fw ఈ నావ ' షో ల 1 ఇ 

ఇట్లు చక్కద త్రయందు ఛర్ష్యధి కార ప్రక | అము మగ్గిెసెను. 



౧౬. తృ హ్లాధికారము, 

“(రీ రి ఈ= 

రి నాతమువలన నగుతృస్థలు, ర 

న్లో, తృస్టాయాం పననోళ్టైయాం సగుడం దధి శస్యతే, రసా 
శ్చ బృంహాణా శ్ళీతా గుడూజ్య్యా రసవవ చ, 1 పంచాంగకాః పంచ 
గరాయ ఉక్తా; చే ప్వంబుసిద్ధం వథమే గన్న వా, వీబే త్చుఖోన్నం మ 
సుజోఒల్పమాతృం త్ర స్లోపరోధం న క చావి కుర్యాత్ , 2, విత్ఫొల్టితం వీత్ర 
ఒధ అస జ fa భ్ ఒడ గ ఐల - గ హరె దపసక్వం విహంతి తోయం పయఏవ వావి, కాశ ర్య శర్క_రా 
యుక్తం చందన ఫరపదకమ్, ద్రాతావుధుక సంయు క్షం విత్తతై జలగ 
వీబెత్ , 8. 

వాతమువలన నగు తృష్టారోగమునందు బెల్ల ముక లిపిన "పెరుగు మిక్కిలి మంచిది. 
వీర్యమును వృద్ధి పొందించు చల్లనిక పొౌయములును తిప్పతీగక పాయములు ను తమములం, 
వేళ్ళ పండ్లు పూవులు చెక్క. ఆకులు అను పంచాంగములును గల చిన్నవాకుడు కోల 
పొన్న పళ్చేరు మొదలగు పంచగణములున్కు ఏవి చెప్పంబడినవో వానిని కపషాయమును 
గా గాచి నులివెచ్చగా తౌగినయెడ ల మజుల నెప్పటికిని తృప కలుగదు, వీ తహరము ల లం అది 
లగు నెపధుల చే కాంచంబడిన కషాయము గాని పాలు గాని పీ త్తతృష్ణ్రలను పహారింఛు 
ను. శేలగుముడు చందనము వట్టి వేళ్ళు పద్తాత్ము ద్రాక్ష ముల్లంగి వీటితో కషాయ ఆశే లు ఆలి WW య 
మును చేసి కండచక్కె_రను చేర్చి ్రౌగినయెడల పీ శ్రత్ళప్లలు నశించిపోవును, 

అగ్రి వీ ల్తేల్ళేస్టలం- ఇత్ర. 
శ్లో వ తజాతూం తు తృష్థాయాం వకోదుంబరజో రసః, తత్కా్యా a) జాలి ల 

థో వా హీవము _స్తద్వత్. చ్యారివాంబుగణాది వా, &. స్యా జ్లీవనీయ 
సిద్ధం తీరఘ్సతం వాతవిత్తజే తత్తే తద్వ ద్రాతూచందన ఖర్జూరోశీర 
మధుయుతం తోయం. 5. సశారివాచా తృణపంచమూూ లే తథోత్చ 
లాడా మధుశే 7౫నే వా, కుర్యా తృపాయాం స్తు తావ యుకా 
మధూకపుష్పాదిషు చాప నరేవు. 6. బిల్వాటకీధాతకిపంచకోల దర్భేషు 
9 ” అద ఠి జ 4 వ సిద్ధం కఫజాం నిహాంతి, హితం భవే చ్భృర్టన మేవ చాత్ర తేస్తేన నింబ 
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౪” అట గ్ య wa ఈ జాం క! 4 నీ 

వ్రసవ 2.దశేన. 8. సజీరకాణ రక శృంగబేర సౌవర్చలా న్యర్థజ 

లాన్లు తాని, మచ్యాని హృద్యాసి చ గంధవంటి కీతాఫి సద్య శ్వ 

యింతి తృ స్టామ్ం 9, శు యోాట్టితాం రుగ్వినివార కొన జయమే ద్రిసోనా 

మస్ఫజ శ్వ వ పాన, కయోక్థికాం శ్రీరజలం నిహన్యాత్. మః 

దకం వాఫ్ మధూదకం వా 10, గుర్వన్నజా ముల్లిఖనైై ర్లయేత్తు క్ష 

తూాద్భ లతే సర్వకృ తాం చత తృస్తామ్, లాజోదకం మధుయుకం నీత్రం 

గుడవిమర్షితమ్ కాళ్ళర్యశ ర్కరాయు క్షం పి బే త్తృస్టార్షితో నరః 11. 

వి త్రజనిక ముగు తృష్టయందు వండిన మేడివండురసము గాని దాని కహేయ 

ముగాని ఛారచాదిగణపకఠిత ము లగు నౌషధములతో జేయంబశోన కహాయయుగాని హిత 

కర మగును. వాతిసీ త్రజ మగు తృప్పయందు జీవనీయగణో క్రము అగు నౌషధులవె 

కాచభిబడీన పాలతో సిద్దము చేయం బడిన నేయి యు త్తమము, . అక్టో ద్రాక్ష చందనము 

ఖర్జూరము వట్టి వేళ్ళు వీటేకహాయమున "తేనెను జేర్చి నేవించిన పతవసను. శారివాది 

గణము, తృకాదిపం చనల ములు ఉత్చలాదెగణము లేక మధురగణము మధూకపఫు 

ప్పాదిగణము నను వీటి చేత సిద్దము చెయ (బడిన కషాయము హితము గలిగించును, 

మా నేడు చెక్క. అడ్డసరము ఆశరెఫువ్వు పిప్పళ్లు మోడి -చవ్యము చిత్రమూలము 

శొంఠి దర్భ ఏీటేకపాయను గాని, వేపచిగుళ్ళ్ల క సాయముతో వాంతీవేసి కొనుట 

గాని పొతకర మగును, జీలకజ్డ పీ పిప్పళ్లు అల్లము శొంఠి సౌవర్చలవణము వీతిని కొలం 

దినీటిలాశి వెచి కషాయము, జేసి త్రాగినను, సుగంధములును మనోవారములగు మద్యముల 

నువయోగిం చినను కృపను పోణొట్టును, క్షయజనిత మగు దవ్పీని రోగనివారణచేసి 

మాంసరసము ర క్షమును "పెంచి జయించును. పాలుగలిసిన నీరుగాని మాంసరసముణగా 

ని లేక లేనెపె శేటగాని క్షయ తకృస్ణలను హరించును. బెల్లపుపాకమును. శేలగు 

మృడిరసయలాే -చక్కె- రక లిపి కొని తృషితుండు త్రా తాగవ లెను. 

ఆట సరి ర్చి తృష్థలకు చ చికిత్స, లతా 

వో, అతిరూక్షదుర్చలానాం తర్షం ఛవుయే, న్న ణా మిహాళు 

పయకి భానో వా ఘృతభృష్ట్రః ఫ్ర మధురో రసో పహృద్యః, 12, 

ఆన్రుజంబూకి పాయం వావీబే సాతీక సంయుత మ, ఛర్జిం సర్వాం 

వ్రసుదతి తృష్టాం వై వ'సక రృతి, 18. వటక్ళంగసితాలో ధ్ర దాడినుం 

మధుకం నుధు, విబే త్రండులతో యేన 'ఛర్షితృష్తానివారణమ్. 14 గో 
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స్త నేక్షుర సథీ రయస్టి మధు మధూత్చ లె, నియతం నస్యతశ పానె ి  తృష్టా 

శామ్యలతి దారుగా. 15, 

మిక్కి_లి పరుసము గాను దుర్చలుడు-గాను నున్న వమునుజూనకు గలిగిన కృష్ణను పాల 

మిక్కి-లిత్యరగా హరించును, తేక మేకమాంసరసనును నేతితోచేయించి చల్లార్చి త్రాగ 
వలయను, అదియును గానిచో మామిడి నేరేడు కపహాయములో "లేచెను చరిత్రా 

యెడల అన్ని విధములగు ఛర్దులును తృప్పలును తొలంగిపోవును, మత్రేయిగుళ్ళు చర 

లొద్దాగ దాడిను యని మధుకయు తేసి వీటిని బియ్యపుకడుగుతో నూరి త్రాగినయెడ ల 

భర్దులును తృప్పలును నశి:: చను. దాత చెజకురనము పాలుయస్ట్రిమధుకము క మలములం 

వేసీ చేసీన నన్నమువలన గని కపషాయమును క్రాసటవలనము గాని అతిభయంకర మైన 

తృస్లరోగములు లును శమించును. 

అం రౌలుశోషలకు చికిత్స. ry 

నో, | "చర సమాన్వ్ కె కః నైద ద్రశీధుగుడో నె పవక 

న్లూమైక్స గండూ వ సాలుశోవ నివాంణో 16. Ee వే కి 

క్సర్చి ఘృతమండ మధావ్ వా మూర్భాభక్టిల్చేవాదావా త్రువద్య భృ 

నీకర్ణి తాకి 17. విబేయు శీతలం తోయం ర క కవిలె మదాత్య్ యె థా 

నారమ్దుమాస్య వై ర స్వమల గ నార్తంధ్యనాశ నమ్, 18, తజేవాసణం వీత్రం 

ముఖశోపహరం పరమ్ .వైశవ్యం జనయ త్యాన్యే సందభాతి ముఖే 

న,ణాన్. 19. చాహం సహాత్ఫెస్టాస్ట శనవమునం మధుగం౦ండూ వధారణం, 
' 

పాలు చెఅకుర సము ఇప్ప పూవులు "లేచె మద్యము 'బెల్టముపానక ము -ఏంతవండు 

రసము వీటిరసము అను నేవించన దవడ అెండకొనిపోవుట నశించును. తాలుశోషమునందు 

“స్పేల్టి త్రాగవలయును. లేనిచో నీతితో చేసిన మండమ్మునెనను త్రాగ వలయును. 

మూర్చలు చర్చి తృప దప్పి (స్రై తొ మద్యను మున్నగు కారర్జాములచేతి సున్ని ప్కు౦చిన 

వాడు చలనివీటిని త్రాగవలయును. ర కసి తమునందును, మచదాత్య యమున నందునుగంబిని 
(పలి. అలీ 

త్రాగవలయును. ముఖమువాడుట మలము దుర్దంధముణావెడలంట మున్నగునవి ఇద్దాన 

నశించును, ఉప్పు లేనిగంజిని త్రాగిన యెడల ముఖశోషలను పారించును, సౌం దర్భము 

నిచ్చును, వ ణములను మానును. దొోవామును దప్పీని పోంగాటును, 
న్ా లు 

అద్రి రృస్తృలకు సామాన్య చికిత్స, థయో- 

న్లో కోలచా డమ మృతామను చు క్రీకా చుక కారసకి, 20. పం 

చాన్లుకో ముఖా లేప స్పద్య _స్పృష్టాం నియచ్చతి, పోరిశీతం మధుయుత 



108 చకద తాా-౧ం౬, తృష్లాధి కారము, 
ys బా 

మాకంఠా ద్వా వీపాసితమ్, 21. పాయయీ ద్యామయే చ్చావీ తేన 

తృప వ్ర శామ్యతి, వటశ్ళంగామయక్తై ద్ర లాజసీలోత్సలైర్ష థా, 22, 

గుటికా వదనన్యస్తా జీ పం తృష్ణాం నియచ్చతీ, ఓీదనం ర క్రశాలీనాం 

నీతం మాశీ క సంయుతం. 28, భోజయే లేన ఇామ్యే త్తు ఛర్జి _స్తృషా 

చిరోత్టితా, పూర్వామయాతుర స్సన్ దీన స్తృష్టార్చితో జలం యా 
చన్, 24 న లశేత చే దాశ్యేవ మరణ మాప్నోతి దీర్భరోగం వా, 

తృవితో మాహా మాయాలి మోహో తాణా స్విముంచతి, బిర 

తస్తా త్సర్వా స్వవస్థాసు న కషచి ద్వారి వార్య తే. 

శేగుపండ్లు దానిమ్మపండ్లు చింతపండు పులిచెంచలి విీటిరనమును ముఖమున పట్టు 

గావేసినయెడల శీ న్రునుగా దాహాములు నశించును, చల్లని నీరు తేనెయును కలివీ 

తృషితులకు ఇచ్చినయెడలను కంఠ మువటుకు నీళ్ఞను ల్రౌగించి కక్కి ౦చినను దప్పి శాం 

తించును, వల్ల ఇగుళ్ళు చె.గల్వకోష్టు "తేనె “పేలాలు నల్లగల్వలు వీటితో వేయం 

బడిన యుండలను పుక్కిట నుంచుకొనిన దప్పి తొలంగిపోవును, ఎ జ్రబవియ్యపు టన్న 

మును చల్లార్చి అందు లే నెను చేర్చికొని భుజించినచో మిక్కిలి ప్రా చీనములలై నను శద్ధ 

లును కృష్ణలును నశించును, మొదట రోగ పీడితుండె యుండి నిలువ లేని తోగ దీనముగా 

తృషికు:డై సిటీ నడిగినచో ఈయవలయును, అట్లు కానివాడు మరణించదును. లేకున్న 

దీర్భరోగి యగును. దప్పిగల మనుజుడు మూర్భ నొందును, మూగ్భవలన మరణించును, 

కావున చెట్టి యవస్థలో నున్నను రోగికి దాహము నిచ్చుటను మానుకొన రాదు. 

ఇట్లు చక్రద త్రయందు కృష్టాధి కార ప కరణము ముగిెసెను, 



ర మూర్భాథి కారము, 

అధి మూర్భలయందు ఉపాయములు, ద్రిజ్రై... 

న్లో, నేకావగావాకా మణయ స్పహా రాకి రీణాః వ వ్రటేహో వ్య 

జనానిలా శ, శీతాని పానాని చ గంధవంతి సర్వాసు నూోర్భాను ని 

వారితాని. 1. సిద్ధాసి నై మఘ౭ే పయాంసి సదాడిమా జాంగలజా 

రసా శ్చ, తథా దు వాలోహి తశాలయ గ్గ మూర్చాసు కసా శ్చ 

తీన ముద్దా. 2, 

అన్నివిధము లగు మూర్చలయందును పని నీటిని చిలకరించుచుండుట, శీతలజ 
లముల స్నానము చేయించుట, చంద్ర, కాంతము మున్నగు మణులు, చల్లని కన్తుని వ్వ 

నల గాడ్పులును, శనీతలము లగు పానకములును, పరిముళవంతము లగు పొనకములును 

ఇవా రక్లో పొయము లగుచున్న వి. మధురగణో క్రము లగు నొషధుల చేత కాంచంబడిన 

పాలును దానిమరసముతో సిద్దము చేయంబడిన యడవిజంతు వుల మాంనరనమునుు యవ 

లు ఎబ్జబియ్యము గుం డ్ర, పె మసం మున్నగువాని రనములును మూర్చి లన్ని టి లోను వ్ంత్ర 

కరములు. 

రి కహాయమయులను వ్ర యోగింపవలనిన 'వౌజింగులు, ren 

న్లో, యభథాదోపం కపూయాడి జ్వరఘ్నాని ప్ర పయోజయేత్ , 

ర క్షజాయాంతు మూర్భాయాం హిత ల్శ్త క్రి క్రి యావిధిప 8, మద్యజూ 

యాం వమే న ఇవి సద్దాం నే వే ద్యథాసుఖక్, వివజాయాం వివ 

ఘ్నాసి, థేవజుానీ పయోజయేత్. 4, కోల మజ్జ మణోశీర కేసరం న్టీత్ర 

వారిణా,వీతం మూర్భా? జయే ల్తీణ్యా తృష్టాంచా మధుసంయు తామ్. 5. 

మహా వధామృ కొకుద్రా పౌమ్మర గంధి కోద్భవం, వీ జే త్క.కాయు 

తం క్యాథం మూర్సాదిషం ౦ మేము క 6, శ తావరీబలామూల ద్రామా 

సిద్ధం పయః వీబేత్ , ససితం ఛ్భమనాళాయ బీజం వాట్యాలక స్య చం 

7 పో దురాలభాశ్వాథం సమృతం భమ శాంతయే, త్రి తి ఫలాయాః 

ప్రయోగో వా వ,యోగః పయసో పి వా, 8, రసాయనాసాం కొంభ 

ఫ్య సర్పిషో వా వశస్యతే. 



200. చక్రద త్త ౧౭ నమూ ర్చాధి కారము 

దోషముల ననుసరించియే జ్వరనాశము అగు కషాయముల నుపయోగి ౦పవల 
యును, ర కృమువలన. బుక్తుడ్ మూర లయందు ల్దీత్ర క్రి యలను చేయుట హీత్రక్రగ్రము, 
మద్య పానమువలన ( గ లిగిడి మూగ్భలకు మద్య మును కకీరా పవలయును, విషభత్కా 

మనులచేత గలుగుమూర్చలక్రు విషనాశకము లగు నౌషధముల నుపయోగింపవలయును, 

"టన మిరియములు వట్టి వేళ్ళు నాగ శేసరములు వీటితో చేయంబడిన కషాయను శ్రా 
నను గాని, పిప్పళ్లు చూర్త మును "తేనెలో కలివీకొని భక్షీంచినను గాన్కిమార్భలు నశిం 
చును, శొంఠి తిప్పతీగ, నేలములక .పుష్కు.రమాలము పీప్పలమాలము వీటితో చేయ. 
బడిన కషాయములా * పీష్పలిచూర్జ నును కలిపికొని త్రాగవలయును, మూర్శృ లన్ని టియం 
దును మదమున.దును పిల్లపిచ్చర ముత్తువపులగము ద్రాత, వీటితో నగు కపషూయమున చ 

క్కెరను వెచికొని త్రౌాగవలయును. 

లేనిచో చిట్రాముద పుగిం జలను నూరి చక్కెరతో కలివికొని త్రాగవలయును, 

దూలగాండి క హాయనులో నీతిని వెచికొని తగిన భమలు శాంతించును. 'తేనిద్నా 

డల త్రిఫలకుల నుపయోగింపవలయును. అధవా పాలను త్రాగించిన భ్రమనశించును, 

రసొయనములను "గాని నూ లేండ్ల నాటి ఘృత మును గాని సేవించిన హీతకర మగును, 

అర్ర ్రమలయందు త్రి తి ఫలముల వియోగము, రియా 

శ్లో, మధునా పొం త్యుపయుకా శ్ర తిఫలా రాతౌ క్రై గుడార్ష్రకం 
స్రాతః ; సపాహో త్పథ్వభోజ మదమూర్యాశాస శామలోన్నాదాన్ 9 

అంజనా న్యవవీడాశ్చ ధూమ పృథమనాని చ సూచీభి స్లోననం 
న సృం చాహాకి వీడా నఖాంత రే. 10. అంఛనం కళథరోన్లూం చ దె 

ల we ణి అత ॥ | ర్షళన మేవ చ, అతృగప్తావఘర్హ, ఎహితా స స్యావరోధనే, 11, ఏ 

రాశ్రులయందు "లేచె క విపిన త్రిఫలములునో ప్రాతః కాలములయంద్వు బెల్లము: 

ను, అల్హమును, విడుదినములు పథ్యముగా భుజించినవాడు మదమూర్భలను దగ్గులన 

కామెకలను పిచ్చిని జయింపగలుగును. మూర్భల సడ్డు పెట్టి నళింపజేయుటలాోే అంజన 

ములును అవవీడలును పొగ వేయ. టయును కొట్టుటయను సూదులతో పొడునుట 
యును గో శృలోపల కాలర్ఫటయును ఇెంట్రుకలను శై తెంచుటయును పండ్ల తోటి కొలు 

కుటయును ను దురదగాండితో న సల పటయును మిక్కిలి “హేశకరము లగు నౌషధములు. 

చ కదన తయంుపు మూఠా,ధికార క స యగ ఇట్టు చక్రం ల్తి ఇధి (వృకరణమ ముగి సెను 



౧౮ నుదాత్యయా ధికొరము, 

ప్ర ర్రుహ్రియి- 

ఆధి త్రి దోషమునందు ఖర్జూ రాదిమంథము. రత 
నో, మంథః ఖర్జూర వృుద్వీకా వృ శ్రామ్లూమ్హాక దాడి మై, 

అన అభ “వ o పాన షి అదు | ఆ డో పరూప.క స్పామలకై gp మద్య వికారనుత్ , 1. జలే చతువ్చలే 
6 ద ఆ x వ J సీతే ముక్లా దవ్భపలం శ్రీ వేణ్ , మృత్చాతే, మర్దయీ త్పమ్యుక్ తస్యా 

చ్చ ద్యిపలం వీబేత్ . 2, సతీనముద్దమిశ్రాన్ నొ దాడిమామల శకాన్ని 
తాన్, దామామలకఖర్టూర పరూవకరనేన వా, 8, కల్పయే _త్తర్పణా 

న్ రవాం ఈ పివిధాత కాన్. 

ఖర్జూరప్రుపండ్ఞు దారిక్ష చి.తపండు చిట్టీతపండు దానివ్వఫలములు _ వీటితో 
చేసిన మంథఘు మదము వలన నగు వికారములను పోలొట్టును, నాలుగుపలముల నీటి 
లగే పొడి చేసీన యౌాపషధ ద వ్యములను పంమువేయవలయును, దీనిని మటిపా త లో ॥ WU pn ర er చక్క-గా వండి 2 పలములు తాగనవలయును, గుండ పెసలు లేక దానిను ఉనిరికలు 

| 3 ఖర్జూరఫలములు ఈసిరిక కాయలు వీటిరసమును తీసి తర్పణ ములం గాను, యూపమును 
గాను అనేక విధము లగు రినములుగాను చేసీ యపయోగంపవలయును, 

శ్రి వాతమువలనను తొ గుడువలనను కలిగిన మదదోషములకు చికిత్సలు. ఆ. 
న్ వ స్కా mr + ష్ ఆధ గ హ్ రై os py a తక్ / సో మద్యం ను వర్చలవొ వ్రాయు క్రం కించి జల సతమ, 4, 

జీర్ణ మద్వ్యాయ దాతన్యం వాతవానాత్యయాపహా, ముద్దయూూ వ స్పి 
తాయుక్షః స్వాదు ర్యా పెశితోరసః, ఈ వీ _త్తీపానాత్య యే యోజ్యాః 
సర్వత శ్చ శ్రీయా పూమా, పానాత్యయు కఫోద్భూ తే లంథునం చ 
యథాబలమ్. 6. దీపసీయావధథోశేతం విబే న్శద 0 సమాహిత్క, 
అగ జ త ఒం క చలం వప గ ఢి సగగ్షిచే సర్వ మేవేదం (వయోక్ష్తన్యం చికిక్స్తం. 7. అభిః క్రియాఖి 
రి ఛాభి; శాంతిం యాతి మదాత్యయః*. చారల 

సౌవక్చలవణను శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు కొంచెముగా నీళ్ళ వీటితో 

చేయబడిన మద్యము జీర్ణమద్య ము గలదో గములకు ఇవ్వవలయును, ఇయ్యది వాతపు 
తాగుడుదోషమును వోంగొట్టును, చక్కె.ర వేసిన “పిసలగంజిని కాని చక్కె రకలిపీన 
మాంసరసము గాని పి తపానదోషమునందు ఇవ్యవలయును. కాని యన్నివిధము లగు 
తో్యోపదారములను చేయట మంచిది. కభషానాళ్యయ'కునందు బలాను సారముగా 
అంఘనము చేయట హితము. సావధానమగాా బోడనర ప్ప వి శ్రనములతో చేయంబడిన 
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202 చక్రద తృంా౧0౮, మదాతృ్యయాధికార ము. 

మద్య మును త్రాగవలయును. సన్ని పాక ఫు మదాత్యయరో గమునందు ఈశచికిక్స నంత 

యును చేయవలయును, ఈ క్రి యలను వేసిన నే మ దాత్యయము శాంతించును, 

ఇ దుగ్గాది ప్రయోగములు. రజా- 

శ్లో, న చే నృద్యక్రృమ ముక్త్వా తీర మస్యవ్రయోజయేత్ . 8. 
రా 

లంఘునా డ్యైః కే వీచే జాత జార్చల్యలాఘ వె, స్సీజ స్తుల్యగుణం శ్రీ 

లో న ర్మ ఈ ర పయో మద 6 6౮ న మే? రం ఏిపఠీతం చ మద్యతే ర్ట శీ ప్ర గం $ గృమెణా 

మదాత్యయరోగికి మద్గ కృమమునువదలి పెట్టి పా లను (వృయోగింప రాదు, అం 

ఘనము మున్నగువాని వలన కఫగు శ్షీణింపలాా దుర్చలము చులక దనముక లు* గ అప్ప 

డు మద్యము నిచ్చుటకు బదులుగా ఓజస్సునకు (అనగా బలముసకు తగినట్టు శ్రీరము 

వీయపలయును. శ్షీగయు నిచ్చుట గాని వద్యమును గాని కొద్దికొడ్డి గా క్ర మానుసారము 

ప యోగింపవలయును, 
ఖలీ ఎ 

అం పునర్న వాదిఘృుతము. ధ్రిత్రు 

ఎల ౦ ళు గ రి ఇన క్ "| అపు 

న్ పయకి పునర్న వా కాషథ యస్ప్రృకల్క_ ప సాధితమి, 10. ఘ్ఫు 

తం పుప్టికర పానాత్ మద్య పానహతే జసః, 

పౌలు తెల్లగ శేరు రసము యష్టిమధుకపుక ల్క_ము వీట్రితో సీద్ధము చేయంబడిన 
౧ బ్ర 

నేయి మద్యపానము చేత నశిం చిన బలము గలవానికి గూడను పుష్టిని గలుగ జేయను, 

తరి అ స్రైంగ లవణామా, rea 

= a చ్ అటి అ 

నో సావగర్సల చుజాజ్యం చ వృశతూమ్లుం సామ్లవెతసమ్, 11. 

త్వగాలామరాచా ర్ఞంశం శర్క_రాభాగ యోజితమ్మ్ హితం లవణ మస్టైం 

గం అగ్నిసందీపనం పరమ్, 12. మదాత్యయే కఫప్రాయే దద్యా త్న 

తోవిశోధనమ్, 

సౌవర్చలవణము తెల్ల జీలకల చింతపండు అవమనేశతసము తవశ్షీరి లేక లవంగపు 
౧౧ చి య 

పట్టనిలకులు మిరియములు వీటినన్ని టిని కలకండతో గాడ ఏడేడు ఫాగములును, ఉప్పు 

ఎనిమిదవ భాగ యును కలిపి చూర్ణమువేసి సేవింపవలయును. ఇయ్యది జఠ రాగ్నిని వృద్ధి 

నొందించును. దీనిని క ఫజమగు మ దాత్యయమునం దియ్యవలయును, ఇయ్యి ర కనాడు 

లను సరిశ్లోధించును, దీనినే అప్టాంగలవణ మందురు. 

ళీ 

క్ర గ్ర చవ్యాదులస నుపోయములు, థూ 

న్లో, చవ్యం సావర్చలం హింగు పూరకం విశ్వదిష్వక మ్, 18, 

చూర్ణం నుబ్యేన దాతవ్యం పానాత్యయరుజాపహం, జలావ్లుత శ్చందన 
% 



శ రి శ తి 3 ~ 

ఆంధ ఈాత్ప్సర్యసహీ తము, 808 

రూపి తాంగ స్సగ్వో సభ కాం విఠితోఒవదంళాం, పిబ న్పురా న్న 

వ లభేత రోగాన్ మనోనుతిన్నుం చ మదం న యాతి. డ్రా మాక పిళ్ళ 
ఫలదాడిమపానకంయ శ్రక్సానవిభమహరం మధుశర్క_రాఢథ్యమ్. ప 

థ్యా క్యాణన సంసిద్ధం సుతం ధాత్రీర నేనవా, సర్పిః కల్యాణకం వావి 

మదమూ ర్భాహరం విబేత్ , 15, సచ్చ్భర్షిమూ ర్భాతిసారం మదం పూ 

ఫలోద్భృవమ్, సద్యకి పశ మయే త్పీతం ఆత పే ర్యారి శీతలమ్. 16. వ 

శ్యకరీవస్రూ ణా జ్ఞలపానా ల్లనణభక్షుణా ద్వావీ శామ్యతి పూగఫల 

మదకి చూర్ల రుజాశర్క_ రాక బలాత్ + శంఖ-చూర్ల జో స్రూణం స్వల్పం 

మద వుపోవాతి కూ మాండకరస సృగుడకిి శమయతి మదనకోద్భవజమ్ 

థాత్తూరం చ సదుగ్గం సశర్క_రం వానయోేేన, 18. 

చెవ్యము సౌవర్చువణము పొంగించిన ఇంగువ మాదీఫలము శొంఠ8 అజామో 

దవి త్రనములు నీ!కిచూర్ష మును మద్య ముతో చేర్చి ఈయవలయును, ఇయ్యాది మద్యా 

నమువేతనగు మదములను పోంగొట్టును. మనుజాడు చక్కగా స్నానము చేసినవాండై 

మంచి గంధము నలడికొని ప్రూలమాలికల ధరించి మాంసరసము గల ' యన్నమును తిను 

చున్న వాండ్రె తగుపాటిగా మద్యమును త్రాగ నేని అద్దాన రోగములును పొందండు, మతి 

పోంగొట్టగల మదనమును కూడ నొందండు, ద్రాక్ష 'వెలంగ పండ్లు దానిమ్ల వీటితో చేసిన 

పానకమయుళాే తేనెను చక్కెరను మిక్కుటముగా వెచికొని నేవించినయెడల మద్య 

పౌనముచే నగు నుదనుల నణంచును. కరక కాయ కసూయమువేతంగాని ఉఊసీరకరసము 

వేతం గాని సిద్ధము చేయం బడీన ఘృతము, లేక కల్యాణఫఘృతము గాని మదమును 

మూర్భలను పోంగొట్టును. శంఖచూర్ల ముగాని నీరువిడక ల చూర్ణము గాని పీల్పుటచేత 

నున్ను చాలినంతవణకు త్రాగినచో చల్లని నీరుస ముతము త్రాగుట చేతను, భృ మూర్చ అతి 

సారము పోక చెక్క వీటిపలనం బుట్టిన మదమును శీఘుంుముగా శాంతింపంజేయును, 

అడవిదానిమ నస్యమును జలమును పీళ్చినయెడ లకాని, ఉప్పు తినుట చేతం గాని, వక్కలు 

_నమలుటచే నగు సాకు (మదము) అణగును. _సున్నమును చక్కెరలో మాటి భక్షిం 

చుటవలన కొద్దిపాటి మ దాత్యయము లణంగును, బూడిద గుమృడిర సము లో బెల్లము 

జేర్చి ద్రాగిన, యు మె త్రదినుటవలన నగు మదములు నశించును, చక్కెర వేసికొని పొలను 

త్రాగిన యు మెత్తవలని మదము నశించును. 

ఈ వ | జ య శ ఇట్లు చృక్కదత్తయందు మదాత్యయాధి కార ప కరణము ముగి సెను, 

“క్రీ Qo 



౧౯. చాసహాధికారము, 

అ రితా- 

క్రీ దాహాశమనో పాయములం. థయో- 

వో, శతధాతఘ్భృు తాభ్య కృ కం లిహి దా యవసక్తుఫీకి కోలా 

మలక యు క్రై ర్యా థాన్యాస్టై రవి బుద్ధిమాన్ + 1. ఛాదయే త్తస్య 

సర్వాంగ మారనాలార్జ్రువాససా, లొమెజ్జే నాథ శుశ్తేన చందనే 

నులేపయెత్ * 2, చందనాంబుక ణాన్యంది. 'తాలవృంతి గేవఏజితం, సు 

వ్యా ద్దాహోర్డి తో  ఒంభోజక దలీదలసంభ'వే వే, $8. సరిపేకావగాహేవు 

వ్యజనానాం చ సేవనే, శస్య లే శిశిరం తోయం తృస్తైాదా పాప 

శాంతయే. 4. తీర ః తీరిక పాయె శ్చ సునీ లే శ్చృంద నాన్విలైః, 

అంతర్జాహం పృశమయె 'దేతె శ్వానెన్టి EIR కీత్రతై గ్, 

నూరుమారులు వడియకట్టంబడిన చలితో మాటినరసమును నాక వలయును. యవల 

సక్తుపిండి వేతం గాని, చేగు ఉసికికలు కలిపిచేసిన గంబజిచేతగాని బుద్ధిమంకుండగువాండు 

పిపాసాపీడుకుని సర్వాంగములను రుద్దవలయును. లేక కడిబట్టితో కప్పవలయును. క 

రు వేరు రసముతోగాని శు కృమను ఇండవిశేషముతో గాని మంచిగంధముతో-ాని లేపన 

మును చేయవలయును, కమలములు అరటి మాకులు దొరకినయెడ ల వాటి పె పరుండ 

వలయును, చందనోదకమును చిలికిన విసనకజ్దతో వీచుకొనవలయును. మిద చల్డు 

టల గాని స్నానమునందు గానీ వీననలతో విసరించుకొనుటప్పుడు గాని చల్లనినీటి 

నుపయోగ్గించిన దస్బీ గొంతెండి పోవుటలు నిల్చిపోవును. పాలు పాలవెట్టుతోబే 

ట్లిన క పాయమును మంచిగంధముతో చేర్చిగాని ఇతరశీతల క్రియలను చేసిన గాని లోప 

లిదావామును పోంగొట్టవలయును. 

-ం్ర కోశాది తెలమును ఘృతమును. ర్రిఆా- 

శ్లో. కుశాదిశాలపర్టీి ర్లీవకాద్యేన సాధితం, 
తైలం ఘృతం వా డాహన్నుం వాతపీ త్తవి నాశనమ్, 6, 

కుశాది గణపఠితము లగు నౌషధములును అనగా తృణపంచమూలనులు, 

ముయ్యాకుపొన్న కోలపొన్న కారుమినుము 'కొరుపెసర జీవకాదిగణము వీట్రితో 
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పీద్ధము చేయబడిన తే లముగాని చేయి: గాని దాహామును పోంగొట్టును. వాలీ కేకలు 

సడ నశింపంజేయను. 

రి ఫలిన్యాదిలేపము. రి 

న్, ఫలినీ లోధ్రనే సెవ్యాంబు హెమపత్రం కుటన్నటం, కాలీయ 
కరసోపేతం దాపా భ్ స స్తం ప స లేవనమ్, 7. స్రేచేర ప పద్మ కోరీరం నందగ 

వ్షోదవారిణ్యా సంపూర్ణా మవగా హేత దో దాహార్షితో నరః. 8 
డ్రేంక ఇపుటా సలు లాద్దుగ వట్టి వేరు కరు వేరు నాగశేసరయులు వీటితో నాన్నిన 

యుదకమును దుండిగపు చెట్టు పద్మ కము తుంగము స్పలు వీటిని చందనపురనముతో జేర్చి 
'లేపము చేయట దాపహాములయందు శ్రేష్టము. కురు వేరు పద్యకము వట్టి వేళ్లు చందన 

ము వీటిచూర్షము కలిపిన నీటితో పూర్థిగా గొంతువజికు  మానిగినమైన దాహము 
హూ 

శసించును, 

ఇట్లు చ కృద త్తయందు దాహోధ్ధి కార్మప్ర కరణము ముగిెసిను 
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౨౦. ఉన్నాదాధికార ము 

అర్ర నాతము వలననగు పిచ్చికి యపాయముపి, ధ్ర 

శ్లో, ఉన్నాడే వాతికే పూర్ణం స్నేహపానం విశేచనమ్, పిత్తజే 

క్రస్టజే వాంతి? వరే వస్వాదెకి!్ క్రమః, 1. య చ్చోసదిళ్వ లే కించి దప 

స్తారచికిల్సి తే, ఉన్నాచే తచ్చ కర్తవ్యం సమానా ద్దోవదూవ్యయోః 2, 

సబ్రాహ్మీ కరూప్టాండి షజ్ణంథాశి ంఖపుష్పీకె స్వర సాః ఉన్లాదహృతో 

దృష్టాః పృథ ౫కే కుస్టమధుమిశ్రాక. త. దశమూలాంబుసఘుతం యు 

కం వమూంసర సేన వొ, ససిద్ధార్థక చూర్షం వా పురాణం _వెకకం ఘృతేమ్ 

ఢీ ఉగృగంధం పురాణం సౌ దశ వర్ష స్థికం ఘ్ఫృుళమ్, లాషఘైారససిభం 

నీతం ప్రపురాణ మతఃపరమ్, 5, "శ్వేత నత్తో త్వర దిజ్తూలసిద్ధన్తు పా
యసః, 

గుడాజ్యసంయుతోో హంతి సర్వోన్గాదాంస్తు డోవజాన్, 6. 

వాతమువలన గలిగిన పిచ్చియందు మొదట తెలమును త్రౌగుటుయును పీ త్రజ 

మగును నాద మున విశేచనములకు తీసికొనుటయుసు కఫజ మగు నునాదనమున వాంతి వే 

యించుటయున్సు తక్కిన యు న్లాదములయందు వన్తీక ర, మున్నగునవి చేయటయును 

మంచిది. అపస్తారవ్యాధులలో చికిత్స నెయ్య ది ఇప్పంబడియెనో పీచ్చియందుకూడ దాని 

శ్చ చేయవలయును. వీలయనగా దోషమును దూప్యమును ఈశెండ్టియందు తుల్యములు, 

మండూక ద్రాహ్మ గుమ్మడి శంఖపుష్పిక వస వీటీరసమును 'వేర్వేరుగాతీసి చెంగల్వకోష్టు 

యప్టిమధుక ము "తేనెయునుచేర్చికొని సేవించినచో ఊ నాదములను హరించును, దశమూల 

ముల క్వాథమును శృతితో కలిపి కాని మాంసరసముతో వేర్చికొని గాని ఆవాలు పాడీ 

చేసి చేర్చిగాని పురాణపు ఛేతిని గాని సేవించిన యున్తాదములం నశించును. పురొణపు. 

చీయి యనగా ఈ ఘా టగు వాసన కలదియును, పదివర్ష ములు మాగినదియును, లక్తు 

క్షవంటి రంగు కలదియను, చల్ల గా నున్న దియునగు చేయు యని యందురు. 'తెల్లయి మై 

త్త యొక్క యు త్తరఫు దిక్కు -జేరువేసి పాయసమువేసి "బెల్లము "నేతిని చేర్చి సేవించిన 

సమస్తము లగు నున్హాద దోషములును నశించును. 
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రసో నన్యేఒ భ్యంజనే చ సార్గప పం బైల వివ్వు లే, అపక్యచటకీవీర 

ప్రతోన్గాదవినాశీసీ, 8. బద్ధం సార్షహ పతైలాక్ష ముక్తానం బాతపే న్య 
సేత్. సిద్ధార్థకో హింగువచా కోరంచో డేవదారు చ, 9, మంజిప్టా 

త్రిఫలా సా కటభీత్య క్క-బుత్రికమ్స్ సమాంశాని ప్రియంగు శ్స 
న్సిరీఫో రజసీద్గయం. 10. బ స్తమోలేణ విస్టోయ మగదః పాన మంజ 
నమ్, నస్య వూ లేపనం చెవ స్నాన ముద్య ర్త రనం తథా. 11. అవస్తా 
రవిహాన్థాదం హృ తా లక్షీ జ్యరాపవాకి, భూ తేభ్య శ్చ భయం పహ 

త్రి రావికా చ కస్య తే, 12, సర్పి. చే లేన సిద్దం వా సగోమూత్రం 

తదర్గకిత్ . 

ఉ న్యాడమునందు తౌటిచెట్టుకండి గీయంబడిన కల్లులో తేనెను వేర్చికొని త్త 

గుట మంచిది. నస్య కియలయందును తలంటుకొనుటయందును ఆవనూనె మిక్కిలి మం 

చిది. చక్కగా పండని చిరిసెకగలకు్కు పాలను తగిన యున్రాదములం నశించును. 

ఉన్గాదముగలరోగ్గిని కట్టి వెచి ఆవనూనెతో తలనంటి ఎండలో వెల్లికల బరుండ బె 

ట్ర్న యున్శాదను నశించును. తెల్పిఆవాలుు ఇంగువ, వస, కానుగుపట్ట, దేవదారు, 
ఆశలో cn 

. దుంజిష్టము, శ్రీఫలములు, దెల్లడింకు", మద్ది పట్ట, శొంఠి, పిప్పలి మిరియములు, 

ప్రే ౦క ణము, దిరిసెన పసఫ్యు, మానిపసఫు వీటిన" సమానభౌగములను చేర్చి మేక మూ 

శత్రముతో నూరి దినిని త్రౌగినన్కు అంజనముగా నుపయోగించినను నశ్యనుగను ఆలేపన 
ముగను, స్నాన నససమ మయమమున నబుగుపీండి-గాను నుపయోగించినను అవన్తారములను విష 

ముఖను పోంగొట్టి అలక్ష్మిని (బీదతనమును) జ్యరమును నశింపంజేయును. ముణియను భూ 
త్ర డ్రైకౌదుల నస భయములను వోంగొట్టును, రాజద్వారములయందు శుభదము అనను 

ఈరహాపధ మే గోమూ శ్రీమువే చే సిద్దము వేసిన, "నేయితో సిద్ధము చేసినను చెణెప్పంబ 
డిన ఫలముల నన్ని టి నిచ్చును. 

Jon 

వో, తూ త్ఫూర్టహషణం హాంగులనణం 'వవా కటుకరోహిణి, 18. 

నిరీషన కమారాసోం వీజం శతా ER సర్పిపాః, గోమూ త వీచె 
టొ 
౧ 

శై తె ర్యా వరి చ్నెతాంజనే ఫం తా, 14, చాతుర్గక వుపస్తార ముస్తా 
దం చ నియచ్చతి. 

శొంఠి. మిరియములు వీప్పళ్టు ఇంగువ సై ధవలవణయు వస కటుకరోహీణి 
దిరిసెనవిత్తులు కానుగచెక్కొ.. తెల్లయావాలు వీటిని గోమాత్రముతో నూరి వ త్రిచేసి 
we ‘ న ae ] క | ఎని | 
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న్స శ్ర ములకు కాటుకగా నుపయోగించినచో హీతము కలిగించును, చాతుర్ణి కజ్యరము 

లును అపస్తారములును పిచ్చిని నశింప జేయును, 

_అ౪ అంజనతౌడ నాదులగు నుపాయములు, ర్థతా- 

వో, శుద్ధస్యాచారవిభ్ళం ంశే తీక్లం నావన మంజనమ్. 15. తాడ 
లా 

నం చ మన నొబుద్ధి స్మ ఎలీసం వదనం పరం, తర్జనం త్రాసనం దా నం సాం 

త్వసం హర్దణం భయం, 16 విస్తయో విస స్టృలే క్లేతో ర్నయంతి 

ప్రకృతం "మన, కామకోకభయక్రోధహశే ర్యాలోభసంభవాన్, 17, 

పరస్పర ప్ర తిద్యంచై శేభిశేవ శమం నయేక్, ఇష్ట దవ్యవినాశాత్తు 

మనో యస్యోపహ న్య లతే. 18. తస్య తత్సదృశ ప్రాప్తా ఇాంత్యాళ్యా 

సె సె శే లేం జయేత్. 

పరిశుద్దుం డగువా డున్గాదమున ఆచారమునుండి శృవ్షుడైనచో తీక్టములగు 

నస స్య క్రియలును ఆంజనములును తొాడనములును మనసు స్సు బుద్ధి ప్రూర్య విషయముల సం 

స్మరణము మున్నగుబానిం చెలుపు నుపాయములును హీతకరకులు. బెడిరిచుట, భయ 

పెట్టుట, అడిగిన దాని నిచ్చుట, ఊరడించుట, సంతస పెట్టుట, భయము, అశ్చర్యము 

ఇయ్యని విస స్టృృతిజనక ము లగుట చేత మనస్సును ఫూర్వమువళె నుంచును, కానుము 

దుఃఖము భయము కోపము సంతసము పిసినిగొట్టుతినము వీటి నేత్ర బుట్టిన యునాదము 
—3 

లను ఒకదానికొక్కు-టి విరుద్దములగు పనులవలన శఛాంలించును, వ్రియవస్తువినాళేనము 

వలన గలుగు మనోవిభ్ర మములయందు ఆవస్తువుతో సమాసము లగు పసువుల నిన్చుట 
వాని 

చెతను ఊరడింపు మున్నగువానిచేతను స్వస్థ నళ కలుగును, 

ఇం లేపమును ఫృతపానమునుం థ్రిఆ్రా- 

శో ప ప్రలేపోత్సర్ణనాభ్యంగ ధూవూః పానం చ సగ్పివః 19 
య 

ప్రయో కృవ్యం మనోబుద్ధిస స్ట్రృ్రతిసంజ్ఞూ ప్ర ప బోధనం, కల్యాణకం మహా 

ద్యాపి దద్యాద్వా చె వతేసం సృతం. 25. తెలం నారాయణం చాపి 

మపహానా రాయణం తథా, 

-కలితో లేపనము నలుగు అంటికొనుట పాగ వేసీకొనుట త్రాగుట మున్నగు వానిని 

చేయవలయును. మనస్సు బుద్ధి జ్ఞాపకము తెలివి వీటిని ౫లిగిరతు శ్రీ) యలను చేయ 

వలయును, కల్యాణఘృతము నై ని నను మహాక ల్యాణఘృతము నై నను వై సఘ్ఫతమువైనన 

ఉపయోగింపగావలయును, 
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౧ 

నతం రజన దే శారిచే చే వ్రీయంగు కొక సీలోత్స లై లామం 

జహా దంతీదాడిమకేసరం. 22, తాలిళపత్ర ౦ బృహతీ మాలశ్యాః 
రో 

నో, విశాలా త్రిఫలా కాంతీ చేవదా కేల వాలుకం, 21. స్థిరా 

కుసుమం నవం, విడంగం పృశ్నిపర్తీ చ కుష్టం చందనపద కొ, 28, అస్టా 

వింశతిభి కమ ర్కేడై రకుసమన్వితైః, చతుర్దుణం జలం దత్యా 
నుత ప్రస్థం విపాచయెతి , 24, అపస్తాశే జ్వనే కానే కోటే మందానిలే 

క్షయే, వాతర శే వ్రతిశ్యాయే తృతీయ క చతుర్ధ శే, 25, వమ్యువ్శోమూ 

త్రకృచ్ళే) చ ఏిసర్బోపహతేము చ కండూపాుుచ్వామయోనా బే వివ 

మేవాగలేషుచ. 26, భూతోవహతచిత్తానాం గద్దడానామ నేత సాం; 
టర వ్ వ ఒడ a ) ఉగ జ ఇ శ స్తం '్రీణాం చ వంధ్యానాం ధన్య మాయార్బల ప్రదం, 27. అలత్నీ 

పాపరశ్షోఘ్నం సర్వ గృహనివారణం, కల్యాణక విదం సర్చి శ్మేప్ణం 
పుంసవన నేషు చ. 28 * ద్విజలం సచతుః తీరం తీరకల్యాణకం త్విదం, 

పాపరబుడమ త్రీపలములు చేణుకలం దేవదారువు కూతురుబుడిను వాలం 

కము తగరము పసపు రాన క్. నల్లక ల్వలు ఏలకులు మంజి 

పవ శిసగరములు తాడిశప తి “పెదవాకుండు సం పెంగపు స్టము దానిమ్మ నాగ 'కసరములు పల్కి “పిదవాకం సం పెంగప్రూన్రలు (కొ 

త్రవి) వాయువిడంగములు కోలపొన్న చెంగల్వకోస్టు చందనము పద్దాతము వో 28 తృవి ఇ 

మిది యౌవధములను ఒక్కొక్క-కర్ణ ముచొ। తీసికొని కల్కమువేసీ, ఒక ద్రోణము' 

ఫీళ్ళ లా 16పలముల చేతిని పోసి దీనిని పక్షయమచేయవలయును. అపసారములు "జ్వర 
య జాబ . 

ములు శ్య్వాసకాసములు శోష అగ్ని మాంద్యము తయ వాతర కములు శీనస మూడునా 
' a రో ని ఇళ షు Pa 

' బ్లురోజాలకు. వచ్చు వరుసజ్వుర ములం ఛి నాల రోగ ్యయు మూత్ర కృథ్య ము చలిది 

జిల పొండుగోగను. వీచ్చి విషము మేహరోగము వీటియందును భూతములవలన 

భయపడినవారికిని ఉగుతుక' వీర్సనపష్తము లందును గొడుబోతు లగు వీ లకును శేషము, 
౧-౨ లు (0 య Woe 

ఇయ్యది ఆయుర్భల ములను "జెంది 'ందించను, దార్మి ద్య మును పాపమును బోంగొటును. 
౬ 

శృహచాధల నశింపంజేయను. ఇయ్యది కల్యాణాఘృతము. పురుషుల క త్యంతోప కారి 

యగునది: మజియు నిందు నాల్లురెట్టు పాలను కెండుకెట్లు నీటిని పోనీ పక్ష్ణముచేనీన 

నిదియే వీ రకల్యాణకఫ్ళుత మునంబడును, 

ఫై 
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ఇధి మహాకల్యాణకఘ్ళుతము, ధృత. 

శ్లో, వభ్య ఏవ స్టిరాద్ని జలే పళ కై పకవింశతిమ్, రసే తసి ,న్పచే 

త్సర్సిః గృష్పితీర చతుర్లుణమ్. 29. ఏకాద్ద్యిమావకాళోలి స్వయంగు 
పరల ర్థిభికీ 'మేదయా చ సమైః కలె. త త్య త్కే_ల్యాణకం మ. 

కాక్. ఫం. బృంహాణీయం నిశేశే. ణా సన్ని పాతహరం పరం, 

పనుకచెప్పంబడిన యౌషధముల భాగముల ప్రకార మే పాపరమొదలగు నిరు 

వదియొక్క_. కెపధములను నీటిలో పక్వముచేసి ఆరసములో తొలుచూరి యూనిన 

ఆవుపాలను నాల్తులెట్టున్ను పిల్లపిచ్చగ మినుము ఆడవిమినుము కాకోలి దూలగొండి 
౧ య 

విత్తనములి బుపభమను గంధ ద్ర వ్యము బుద్ది మేద ఈయాపధముల నన్ని (టిని 

సమానథాగయమలుగా తీసికొని కల్కమును చేసీ కలిపి సేవింపవలయును, ఇయ్యది 

మహాక ల్యాణఘృత మనంబడును. విశేషముగా వీర్యమును వృద్ది నొండంచును, సన్ని సా 

తజ్వరములను పోంగొటును, | 
| 6 

క జ “ది ణు ల్ " 

Far పంచ నూల్యక కాళ్ళ ర్యా రా “స్నెరండ తి త్రివృద్బలా. 81, 

మూర్య్వ్యాశ తావరీ చేతి కాక ఏ (పలక రిమెకి కల్యాణక స్యాం 

గెన తద ద్భృకం చై చెతసం ఫృవహమ్. 82, సర్భచేతోోవికారాణాం శ్రోమనం 

, “పరమం ముం, ఘృత పర్ణ ఒర ప కృవ్యః కాషథో దొ శాంభసా ఘృ 

తాత్ , 88. దతుగుణ క సంపాద్య కల్కి కల్యాణ కేకితః, 
us అ) yy) 

పంచమూలనులు. గుమ్మడు సన్న రాస ఆముదఫు వేరు కెల్ల తెగడ ముత్తువపుల 

గము.బాగ విల్లపీచర. వీటి నన్నిటి౦ శండేసీపలముల చ| తీసికొని కసాయమును 

చేసిన క ల్యాణఘృత మున కంగముగా వైతే సభ్ఫుజే మనంబడును. ఇయ్యది అన్ని విధము 

లగు చి త్రవికారములను పోంగెట్టును, దీనియందు (అనగా దీనిని సిద్ధము చేయటలో) ' 

16 పలముల నెయ్యి స్రోణమునీక్ల తో కాచిన 64 వలముల కపాయములో కల్యాణ. 

ఫృతకల్కము నాల్లింతలును తీసికొని పక్వము చేసి నేవింపవలయును. 

ఇం మహా పెశాచిక ఘృతీము,. రజా . 

నో, జటిలా పూతనా కేళీ చారటీ మర్క_టీ వాచా, 84. కాయ. న ర 
మాణా జయావీరా చోరకః కటురోహిణేీ, వయస్థా శరాకదీ ఛత్రా సాకి 

చ్భర్తు: పలంక సూ, కి మహాసరుషదంతా చ వయస్థా నాకులీద్యాయమ్, 
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కటుంభ రా వృశ్చికాలి స్థిరా మై చెవ చ తేర. సలీం. 86.సిద్ధం చాతుర్ధికోన్యా 

ద గ్రహా - హో పస్తారనాళ సమ్క్ మహాపై శాటేకం నామ హృత మేత 'ద్యథా 

మృశం. 37 మేభాబుద్ధిస సృృతిక రం చాలానాం చాంగవర్లనమ్, 
యి 

జటామాంసి కరక కోయలు మెట్టలతామర దూలగొండి వస క లం రను పచ్చ 

మినుము పిల్రపిచ్చర ఖురాసానివామము గడ్జిద వనము క టుకరోహిశి బ్రాస్ వారాహీ. 

కంద పట్టివేళ్లు మెంత లక్క ెద్దపీచర శ్షీరకాకోలి కెండువిధము లగు ములకలును, 

చాగ ఫలమును శాలిపర్డి ఏటితో నేతిని పక్వము చేయవ :2యును. ఇయ్యది భూతు) 3 కజ్యుర 

ములను పిచ్చి గ్ర గ హదోపము అపస్తారములనును నశింప జేయు ఓ, ఇయ్యది మహో వేళాచిక 

మనుఘ్ఫుతను, “సమృతకు? నోసమానము, మజ్రీయును నిర్హలమగు బుద్ధిని చ్చును. స్మృతిని 

కలిగించును. బలమును అవయవములను పెంచును, 

రి పహీం-గ్వాదిఘ్ఫశకే ము, de 

9 వ్య వ రు 5 x చె శ న్డ్ టాంగు ని వర్చలవా ప్రవ! ద్యిపలాం ఘృతాఢకం, చ 

fe ల ష్ 9 pp య 

3 వాొంమూలతే సిద మునాదనాళనమ్. 82. తుర్దుణ గవాం మూత్ర, ద్ధ మున్ఫా 

ఇంగువ సౌవర్చలవణనము శొంకిమిరియములు పిప్పళ్లు వీటిని కెండుపలములచో॥ 

తీపికొని ఒక అఆథకము చేతిని అంతక్రు నాలుగు రెట్టు నోమూ త్ర మును చేసే ఘృతమును 

పక్యము చేయవలయును. ఇయ్యది యున్తాదములను పోంగొట్లును, 
షే ఉం 

౨౮ అశునాద్య ఫఘృతము, రా 

న్ లళున స్యావినష్ట స్య తులార్థం నిస్తుపీకృతమ్, తదర్థం దే 
వభ 

కాలాక ద్యా్యాఢ శేఒ పాం విపాచయేత్. 89. పాద ే సే. ఘృతప్ర ప 

నస్య గసం తథా, కోలమూలక వృషోన్లు మాతులుంగార్లు క 

స్స 40, దాడీమాం౭బు సురామస్తు కాంజికామ్లుః తదర్థిక్రైః; సాధయీ 

 ఫలాదారు లసణ వ్యవ దీక వ్య “జర 41, యమాస్ చవ్య హీంగ్వమ్లు “వేత 

సెశ్చ పలారి కే 8 సిద్ధ ముత త్సిబ చూలగుల్థార్భోజఠ రాప పహాం. 42. 
ఫ్ శ 

్న పాండాషమయస్తి వ యోనిదోష కి శ్రీమిజ్వ రాన్ , వాతేపామమయాం 
Mg 

గ్పాన్యాన్ ఉన్హ్మాదాం ఇ్చాపకర్ణ త్రి ns 

50 వలములు ఉల్లి గడ్డలను తల్లగడ్డలనుగా తెచి 3 పొట్టునెలిచి 95 పల 

ఏల దశమూలములను చేర్చి, కెండాఢక ముల నీటిలో పక్థము చేయవలయును. నాల్ల 
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వభాగము నీరు మీగిలియుండగా 16 పలముల ఘృతమును 16 పలముల నుల్లిగడ్గ్డల రస 

మును “రేగు కురు వేరు చింతపండు అల్ల ము వీటి రసమును దానిమృరసము మద్యము మజ్జిగ 

గంజి వీటిని రపలములు త్రీవ్టీ దానియందు నేర్చి న్ఫుతేమును పక్వము జేయ 

వలయును, ఇయ్యది శూలములను గుల్ల ములను వూలరోగములను ఉఊదరరోగయుల 

ను పోగొట్టును, బ్రిధ్నరోగగును పాండురోగమును ఫీ హరో గమును మయోనిదోపము 

లను జ్యరములను అకక ఫ్రనోగములను అన్నినిధను లగు నున్తాదములను తొలంగ6 

అరి పపాచపు పిచ్చికి మంత్రాదులు, ఈ 

న్లో సర్చిః పానాది రాగంతో రృంత్రాది 'శ్చేష్య లె విధిం పూ 

జాబల్యుపహాశేప్టి -పూమమంత్రాంజనాద
ిఫ? 44 జయే దాగంతు ము 

స్తాదం యథావిధి శుచి ర్భివక్, కృష్ణా మరి చసింధూత్లే మధు గోపి శ్తనిరి 

తమ్. 45. అంజనంసర్వభూతి తమ హెూాస్
హాదవినాశ నం, చార్వీమధుభ్యాం 

పుప్పాభా నం కృతం చ గుడికాంజనవ్. 46. మరిచం వాతపే మాంసం 

ససి త్తం స్థిత మంజనం, వై కృతం పశ్యతః కార్యం డేవభూతహతస ఎలో 

47. నింబపత్ర, నచాహీంగు సర్బనిరోక సర్భ మై 8, థాకిన్ఫాదిస హరో ధూపో 

భూతోన్నాదవినాకనః.88 శార్చాసన్థిమ
మూర పిచ్చబృ్బృహతీ నిర్తాల్యపం 

డీత కై, సళ ఏివదంశ విట్టృపవచా కోశాహానిరోక కై ః 8, గోళ్ళ 

గద్విపదంతే హింగునురిచై! తుస్వైస్తుధూపః కృతః, సంది *ేన్హాదవిశా 

చరాశుససు రా వేళ జర ఘ్నః స స ఫో he బ్రవ్మానామసజి న్నస్యం ప ప 

వెం ద్ర దీ ఫల మూ తృ జం, నాజ్యం భూతహరం నస్యం: సుతా జ్యేస్టామ్బు 

సిద తం, 50. దేవర్షి వితృగంధనై ౪ రున న త్తస్థచ బుద్ధిమాన్, వర్ణ యేదం 

జనాదీని తీష్హైని కర్ఫోర మేవ చ. 51. 

ఆగంకుకమగు నున్నాదములయందు. సృుతపావముమున్న 
గునవిమం, త్ర ము దేవపూజ 

బలికానుకలు ఇష్టి జేయుట పశోముము చేయుట మున్న గువానితోను చికిత్స చేయలి 

యమను. పిప్పళ్లు 'సైరియములు Kk సెంధవలవణము తేసి గోగోచనము విట్రిత “చీ చ్రేయంబిడిన 

యంజనము భూతజ మగు నుస్తాదములను పోగొట్టును. మ్రానిపసపు యస్థ్రిమధుకము శ్రే 

"న వీటితో జిళ్టేడుశో చేసిన 'యంజనను బని చెప్పయడీన న్ ఫలములనిచ్చును. ్రూ మానిపసప్ప 
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చూర్గమును. నలరోజాలు మిరియములకో నుంచి. దానిని, వికారముగా చూచువారిక్రి 

చేవతలవలన భూతములవలన మతిపోయిన వారికిని ఇచ్చిన, దోషములను హరించి 
మేలుకలిగించును. వేపాకు వస ఇంగువ పౌముకుసును ఆవాలు వీటితో ధూపము 
ఉ న్థాదములు నశించును, వ్ర త్తివిత్తులం "నెమలిపింధను తిప్పతీగె గంగోదకము మరువము 
అవంగపుపట్ర వంఛలో-చనము యవల పెనినీ "ట్లు వస పాొముకృసును అవుకొన్లు ఏను గదంత 

ము ఇంగువ మిరియములు వీటిని సమానాగములు గాల కొని పొడిచేసీ పాగవేసి న స్కం 

ధృ హదోషములను, ఉన్నాదము పిశాచములు జీవతలు 'రాతీసుబు మెం! అవేశముల 
జ్వరము వీనిని నశింపంజేయును, పాపరబుడమపండును ఆవుపంచితములో నూరి నస్యవిధి 
చేసిన ద్ర వారాక్షుసజనిత మగు ఉన్లాదము నశించును, శ్వేత జే జ్యేష్ట వీటినీటితో న నన్యవి 

ధిచేసీన భూతదోషములు నశించును. "జేవతలు బుషులు గంధర్వులు మున్నగు వారిదర్శ 

నముచే గలం గును న్థాదను గలవారలకు తీళ్లములగు 'నంజనములను చేయరాదు, 
॥ a లి 

ఇట్లు చక ద త్రయందు ఉన్హాదాధికొర ప్ర ప్రక కళణహసు ముగి నెను, కద 
రా టి 

€ స్ట 
సళళ 
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క్లో వాతికం వ.సిభిః ప్రాయః పె త్రం ప్రాయో విశేచనై* 

శనీ కం 'వమనప్రాయె యె రపస్తార ముపాచశేత్. 1. సర్వత స్ఫుపిళుద్ద స స్య 
వాళ 

సమ్య గాఖ్యాసితస్య చ, అపస్తారవి మోయోర్డేం యోగా న్పంశే మనా 

బ్భాల్రణుః 2, 

సాధారణముగా వాతేపు టపస్తారయల లే వ స్తికర్శల చేగను పి _తృపుటపస్తారము 

లలో విగోచనములచేతను శ్లేస్తాపస్తారములలగ వాంతుల చేలేను చికిత్స చేయవలయును. 

అన్ని విధములను పరిశుద్ధుండు న వానికి, చక్క..-గా నూపిి వెడ లెడివానికిని అపస్తారరో ౫ 

మును తోలగించుటు కోపాయములను చెప్పుచున్నాను వినుము, 

ఆం అపన్తారమున కంజ నాదులు. భ్రిత్రా- 

నో, వునోహ్వా త్ర! ర జం వైన శక్ర త్పారావతేస్య చ, అంజనం 
లా 

హాం త్యపస్తార ముస్తాదం ళ్ విశేషతః. ర, యష్టిహింగువచావ క నిర 

షలశునామయైః, సాజమూటే) రపస్థార సోన్లాడే నావనాంజశే, 4, 

పుప్బోద్ద కం శునఃపి త్త మపస్తారఘ్న మంజనమ్, తదేవ సర్పిషా యు కం 

భూపనేం పరమం స సృతమ్, ర్: 

" మతికిల రసాంజనము పావురపుపెంట వీటిని కాటుక చేసి నేత్రములం బెట్టు 

కొనినచో నపస్తారేయును ఎక్కువగా పిచ్చిని పోంగొట్టును. యవి పిుధుకేయు ఇంగువ 

వస గ్రంధికగరము శిరీపఫలము (అనగా దిరసెనపండు) ఉల్లిగడ్డ “ఇంగల్వకోస్టు వీటిని 

మేకయచ్చతో నూరి నస్యమును గాను అంజనము గాను ఉపయోగిం చిన చో అపస్తారము 

లంను ఊన్లాదము లును దూరము లగును, ఫుష్యనక్ష క్ర, త, మునాడు కుక్కుయొక్క పి శ్రమను 

తెచ్చి, కనులకు కాటుక గా నుపయోగించిన-చో నపస్తార ములు నష్టము లగును లేవన్న 

ఆపీ త్తమునం దే శని కలిపి ధూవమును వేసి నయెడలను అపస్తారములు నష్టము లగును, 

తిరి అపస్తారమునకు ధూపనవర్తుల: * ఈ + 

న్లో, నకులోలూక మార్జార గ గృధ్ర్యకీటాహి కాకతై క తు దః 
యగ 
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పనై వరమై 5 గ్స ధూవనం కారయే ద్భుధకి, 6. కాయ న్హాన్ శార 

న్ ముసోళీరయ వాం సథ్యా సవ సా స్సస్త 'స్పమాశ్రేణ 

ప మట 7, అపస్తానే తవ నాల నృదుస్టే 

లే 

ముంగిస స్రడ్లగాబ పిల్లి గుద్ద్ సర్బము కాకి వీటిమొక),_ ముక్కులు "అ" 

క్యు.లు మలము వీటి చేత. ధూపనమును చేయింపవలయును, నల్పతులనీ శరదృతువు 

లోని “పెసలు తుంగముస్తలు వట్టి వెళ్లు యవలు శొంఠి మివియనులు పిప్పళ్ళు వీని 

మేకయచ్చతో నూరి 'ధూపనవర్తుల చేయవలయును, శ్తువర్తులు అవస్తారమునందును 

ఉఊన్నాదమునందును 'పొముకాటునందును వివపొనమునంటు కృ త్రి త్రి నువిపయుల వల్ల నగు 

సీడలియందును నీళ్ళలో చనిపోవుటయందును అన్ఫుతశుల్యములు. అన-గా ప్రాణమిచ్చి 

(బృదుక జేయనవి, తెల్లతులసీ చెంగల్వకోవ్య కరక్కాయలు క చూూరముణం ఫీట్రిని 

నోమూ త్ర ముతో నూరికాని “కీవలమొక్కొ_ గోనూ త్రముతో గాని 
శ్రమలలో శే స్నానముచే శోయింపవలయును, 

౦ అపస్తారమునకు 'లేపనములు మున్నగునవి. ర్రిత్తా- . 

శ్లో, జతుకాళకృతా తద్య దగా ర్వా బ సరోమఖి%, అపస్థార 
రా 

నలుగు పెటి అమూ 
ల 

హరో లేపః మూత్ర  సిద్ధార్ణశిగు భిః, 10. యః ఖాదే ల్లీ రభక్తాశీ మా 
క్రీ కేణ వచార జః, | అపస్తారం నుహాఘొరం సుచిరోత్రం జయే ద్ధు)న 

మ్మ్ 11. ఉల్లుంఛితనర గ్రహా పాగశం దగ్ధ్వా కృతామసీ, రీశాంమేహ 

సమం పీతా హా న్తగ్థపస్తార 'ముద్ధతమే. 12, _వయోజ్యం తైలల 

శునం పయసా వాళ తావక, చాహిర సళ్ళ మధునా సర్వాపస్తారభే 

షజమ్. 18. నిర్ణహ్య నిర్దువాం న్యా భాగికా మారనాలికామ్, ౩ె 

మన్గుసాధికొం ఖాద న్నపస్యార ముదస్యతి. 14. వ్యా త్పాకోవ్షినుజూ 
యస్య స్వేదో హాస్తాదికీత తొ, దశమూలీజలం తస స్వ క ల్వా ణాజ్యం 

ప్రయోజయేత్ . 15. 
శిలాజిత్తు అక్క మేక వెంట్రుకలతో దగ్గ దగ్గముచేసి వీటితో చేయంబడిన వత్తి ను 

వనయోంచిన ఫలము న నిచ్చును. ఆవాలు మునగ బెక క్క వీటిని గలే. శ్ర ముతో ; నూరి 
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మైనను లేపనము చేయవలయును. "సాలు త్రౌగు స్వభావము గలవాడు "తేనెతో వసపొ 

డిని తినినచో భయంకర ములంను ఫురాణములునగు అపస్తారములు నిశ్చయముగా జయిం' 

చును, ఉరిపోసీకొని చచ్చిన మనుష్యుని ఉరిత్రాటిని దగ్భముచేసి చేసినమసీచల్లనినీటి తో 

శవించినచో మిక్కిలి భయంకరము. లగు సపస్తారములును నష్ట్రములగును. -తెలముతో 

నులిగడను గాని పాలలో వీల్లపీచరను గాని “తేనెతో మండూ* బ్రాహిని గాని సేవించిన 
ఇడ య (re 

అపసారములను అన్నింటినిపోంగొట్టును. మేకపాలలో ఆరనాళికల రసమును తీపి నిష. 

జే 
oa 

వ 

య 

లోవెచ్చచేసి పులుపు ఎక్కు_వంగలుగు నట్టుగా చేసీ సేవించిన యపస్తారఘులు తొల. 

గును. పృదయము వడకుట 'నేత్రములలో పోటు చెమట కారు
ట కాళ్ళుచేతులు చ 

చారుట కలరోగికి దశమూలముల క్వాథమును గొని కల్యాణ ఘృతమును 
కాని ఈయ 

వలయును, 

టి స్వల్పపంచగవ్యభృత ము, 0 

అవు పేడర సము ఆవుపెబుగు ఆవుపాలు ఆవుపంచితము వీటిని సమాన భాగము 

లను తెచ్చి ఆవునేతితో సిద్ధము వేసి నేవించినచో ఇాతుర్థికజ్వర ములను ఉఊనాదము 

+ 

ఉశాన 

లను గవాగో గములను అపస్తారరోగ ములను నశింపచేయు
ను. 

= అధ బృహక్చంచమాలఘృతము. ఏతి- 

శ్లో, చ్వే పంచమూలే త్రిఫలారజన్యా కుటజత్యచమ్, స ప్ప 

పర్షవమపామౌార్షం ఏ లిసీం కటురోహీి ణీం. 17. సంపాకం పఫట్టుమూళలం చ 

ఫాప్క_రం సదురాలభ మ్, ది్భపలాని జలద్రాణె పకా పాదావే . 

ఏతే. 18. 'ఛార్తీ పాఠా తి కటుకం త్రివృతా నిచులాని చ, శే యసీ 
ద్ద ళ్ ye U 

హాఢకీం మూర్వాాం దంతీ భూనింబచిత్రకొ. 19. ద్వే శారివే కాహి 

పం చ భూతికం మదయంతికామ్, తీ.పే త్పీళ్లూ 2.తమాఠతాణి తః 
లు రై 

పస్గం సర్పివః పచేత్. 20. గోళకృ ద్రస దధ్యన్లు శీరమూ క్రై శ్చ 

తత్సమైక పంచగవ్య మితి ఖ్యాతం మహ  తృదమృతోపమం., 21. 

వ జీ 
వ్వ్ (౮ 

( o ( 

అపస్తారే జ్వనే కాసె శ్య్వయథా వుద రెషుచ, గుల్లార్శకి పాండురో 

శేషు కామలాయాం హలీమశే, 22. అలీ గ హరవ్లోఘ్నం చాతుర్గ 

జా £ 30 థి 

క్రఫినాథ నమ్, 
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దశమాలములు తి ఫలములు మ్రా,నిపసపు పచ్చిపనపు కోడె సెపట్ట నీ డాక్రుల యరటి ఉ ల్రిరేణు వేళ్ళు పుష్కు_రమాలము నీలి కటుక రోహిణి రేల చెక్కు. బ్ర, హమేడి 
వీటిని కండుకెండు పలముల చోప్పున తీసికొని దో9ిణము నీటిలో వండి నాలవ-పాలు | 

౧ నీరు మిగిలియున్న పృడు గంటుభౌారంగి అగరుకొంఠి శొంఠి మిరియనులు వీప్వళ్లు తెల “రాయిని బ్య 
ఎస్సి ర్ల తెగడ నీటి వృబ్బలి కరక్కా_యలు బాగ దంతి నేలవేము చిత్రమాలము మను బొల 

రోహీషమను కొసవ్లు వాము అడవిమళల్లై వీనినన్ని టిని ఒక్కొక్క కాలపలము చొప్పన 
నూరి 16 పలముల నేతితో పక్షము చేయవలయును కాని ఘృుతమును సీదము చేయునో ప్వడం అవుపేడరసము "పెజుగు పాలు గోమూత్రము వీటిని సమానథాగమస్పాన్స త్రీనికాని 
సిద్ధము చేయవలయును. ఇయ్యది బృహళ్సంచగవ్య ఘృత మనంబడును. అపస్తారము 
అను జ్వరములను దగ్గులను శోఫలను ఉఊదరళో గములను బల్లలను మూలరోగములను 
పాండురోగములను కామెరలను పహాలీవక మను రోగమును దరిద్రమును గ్రవా బాధ 
లను వీశాచపొధలను చాళుర్ధి కజ్వగములను పోంగొట్టును, 

అద్రి మహావెతసభ్ఫుతము. గ్ర 
నో శల (శ్ర్రీవృ తేశ్లై రండో దశమూలీ శతావరీ, 24, య అలి యు 

రాస్నా మాగధీకా శప క్యాథ్యం ద్విపలికం భవేత్, ఏదారీమధుకం 
మేదే బ్వే కాకోత్యా సీతా తథా. 25. వః ఖగూరమృడిషకా భీరు 
యుంజాత గోత్సురై 8 ఎచెత సస్య ఘృత స్వాం ః సక్త్రవ్యం సర్బిరు త్త 
ముం. 26, మహా చై తససంజ్ఞం తు సర్వాసన్మారనాళనమ్, గరోన్మాదప, 
తిశ్యాయ తృతియక చతుర్ధ కాన్. 27, పాపాలత్న్మ్యై జయే చేత త్సర్వ 
గ హనినారణమ్ కాసళాసవారం చైవ ళుకా రవవిశోధనం. 28, WU 0 0. (Jo ఘ్య్ఫుతేనూనః ప సవనృత్క, కల్క శె ఇతసకలో_త 

నం, 29, ఏడజాతి కా 
ద,ంవె శ్రీ స్పార్ధం చ పాదికి ని Ne యుం ప్రాపు తాలము 
_స్తక మివ్యతే. 

జనుపవితుబు తెలతెగడ చిటాముద ఘు దశ్వ్య్వణల ములు ఏల్పపిచ్చర సన్న గాస అంజ ౧ e3 
య Hl పివ్పలి మునగ వీటినో చేసిన కసూయము భో యష్పిమధుక ము మేద మవో మేద ేలగుముడు 

కాకోలి క్లీ గళాళోలి చక్కెర మిర్హూరపుషండ్డు ద్రాక్ష సెద్దపీచర ప్లేకు వీట్రిని శెండు 
రెండుపలములను ఛైతసఘ్సుత్రములా చెప్పబడిన జొషధములను చేర్చి చేతిని బాగుగ 
పక్షము చేయవలయును. ఇది మహాైకిసఘ్ళుత మనంబడును. . 

అన్ని విధములైన అపస్థారములను పోయొట్టును, విషమును వీచ్చిని పీఠసను మాం 
డేని నాలు గనిగోబాలకు వచ్చువరసజరర ములను పాపమును దారి ద్య్యమును పోంగొట్టును. 

28 



218 చక్రద త్రలా౨౧. అపస్తారాధి కార ము, 

దగ్గుకు ఇ్రాాసను తోలంగించును. వీర్యమును ఆ రృవమును శుద్ధము చేయును. దీనియందు 

నెయ్యి చేయవలనీన క మమ్ము కసాయములు చేయరీతి చె చ కసఘృతములలోవ లనే, 

రి కూప్తాండక ఘృతేము, ean 

నో, కరాష్తాండకర నె సర్పిః అ
ష్టాదశ గుళ పచేత్ , యసాహ్వ 

కల్మ_ం శత్చానం 'అపస్తారవిన
ాశ నమ్, “90. 

పదునెనిమిది రెట్ల సమ్హడిరసకు లగ యస్టివ మధుకకల్కా-
మును కల్సి చేతిని సిద్ధము 

చేయవలయును. దీనిని శనం బినచో అపస్యారమ
ులు నశించును. 

ఇతర చ్రాహ్లీ క సత్రము. dతా- 

న్లో. బ్రాహ్మీరనే వచా కువ శంఖపుప్పీభి శేవచ, పురాణం మే 

ధ్వ ముపాదగ్ర హపస్తారను ద శ్
హృకే్, 1, 

. చూడ చ్టూహా పారసములా స కోష్టు యెర్ర, వివినిక వీటిక ల్కు_మును వేసి మిక్కలి 

పా-చీనమెన చేరని చర్చి పక్వము చేయవరియుకు ఇది బుద్దిని నిర అముగావేయును, 

WU 
హ్ = 

పిచ్చి స పహూదోషము అపస్తారము వ్టిని పోంగొట్టును. 

యో 
క్రీ పలంక పాద్యతై మా, రియో 

న్లో, పలంకసా వఖి పథ్యా వృశ్చీకాల్యర్క-సర్ష్హవె పెకి జరీ 

య 

లావూకనా క లాంగ ల్రీహింగు చోర కే 2. 12. లశునాతిరసా చితా 
లో 

వ్యెర్విడ్భిన్పొస పథ ణా శామ్, మానె? నినా శా ఇాలాభం జబ నమూ తే 

చతుర్లులే. రికి, సిద్దమభ్యం జన్నేజెల మపస్యారవినాశ నమ్. 

అక్కు. చన, కర కాయలు, యర్ర, నలిజేషో జిళ్లణా మలు, ఆవాలు జటా 

మాంసీ కోలవస్క ఇంగువ, యుయ్యాకుపొన్న, వురలగడ్డ, జాగ్గఫలము, చి శ్ మూలము, 

ఇెంగల్వకో ష్టు, పక్రుల ఇెట్టలు ఏట
ితో దొరకినంకవరకు లుగు రెట్ల మక

మా త్ర్ములో 

"తైలమును చేర్చి సిద్దము చేయవలయును. దీనిని
అంటుకున్న యేశ శల అపస్తారములునక్ంచును. 

అం రేలంటులు.. ర్రిఆా- 

న్లో, అభ్యంగ స్సార్బవం తెలం బ స్తమూత్ర, చ్రతుర్లు 

న ద్లోశకృన్తూ తై, పోనో త్పాగన మేవ చ. 84. 

సవ మేక మూత్ర, ములో ఆవుపేడను, ఆవుపంచితేమును కలిపి దాని 

యందు పక్యము చీయంబడిన ఆవేనూెను ఆంటుకోొని
నయెడల మేలు గలిగించానా. 

ఇట్లు చక్ర శ్ర ద త్రయందు అపస్తారాధి 5"ర్మప్ర క రాము ముగి"సెను, 

వినం 
ఢం 

తానా చే 



౨౨. వాతేవ సద్య శికారము. 

ఆం వాతవ్యాధిలో 'సారూన్యోపొ'యను "* do 

నో, న్యాద్వన్లులవ 8 స్సిషద్ధ్ రాహాో హారి ర్యాతరోగిణః, అభం 

గన్నేహ వస్త్రాదైస స్పర్వా నే “నోపవాదయీత్ . 1. విశెవతస్తు 

ఫోనే వాతె శ్రూరం వీబే న్నప ఆమాశయసే శుద్దస్య యథా 
కియా, 2. ఆమాశయగతే వాలే ఛర్షితాయ యథాక్ర 

పుగ్రారణా యోగ స్పప్తరాత్రర నుఖాబునా. లి, చి 

౦ దయవాః వాఠా కటుకాతివిపూభయ్యా, మహోవ్యాధి పృశ మనో 

రొ జారణ స్త హా. 4. పలదశమాంకో ధరణం, ఈూోనగోయం 

సౌశంత స్తస్య, మాటే పంచగుంజక మా నేన ప్రత్యహం సుయుగాయః 
మధురము అన్గుము ఉప్పు గళ చిక్కగా నుండు ఆహారపార్భముల నిచ్చి 

యను అభ్యంగనస్నానము తైలవస్తులు మున్న గువాని చేతను వాతో గులక చికిక్చ 

సేయవలయును. కోోేష్టమున వాతము . "వేంనయెడల వేషము గా మనుష్యుండు యవక్షూ 

రబచాగ్థము లను మ్ల శ్రా తాగవలయును. అమాశయమునందు వాత ముండినయెడల ప్రవ 

రులు మున్నగువాని ద్వారా శుద్ధునిగా నొనర్చి దోషమును పోయొట్టు (క్రియల నొా-చ 

రంపవలయును, అమాళయములో చేశయన్న వాగమునందు మొదల సంగ ఛర్చిని 

చేయించి క్రమము ననుసాంచి షడ్జారణయోగయును ' నులివెచ్చనగు నీటితో చేర్చి ఏడు 

రాష్ట్ర లవజకు ఇచ్చుచుండ వలయును, చిత్రమూలము, కొడి సెపాలవిత్తులు; అగరు 

శొంఠి కటుకగొ' పిణి, అలివస, కర'కా._.యలు అను నీయో ౫ మే షార్జా" ణయోగ 

మని చెప్పబడును, ఇయ్యది గొప్పవ్యాధు లక సళింపంజేయును, పలములో పదియవభా 

గోము ధరణ మనంబడును, ఇయ్యది సుశ్రు తమతానుసారముగు మానము, ముప్పదీ౭ండు 

. గురిగింజలయెత్తు వొ; వ్ర తిడిన మును ఇర్చుచుండ వలయును. 

అరి స్నేహన విరేచనములు, వ స్పిశోధనాదులు. d= 

ట్లో, పక్య్వాశయగ తే వాలే పాతం స్నేవావి "రచనమ్, వ్ _స్తయః 

నోధ్రసీయ- స పాళాళ్చ లవణో త్త తరాః.6, స్నుహీలవణవారాకు స్నేహోం 

శ్సృన్నే' ఘు ద హ్, నగోమయెః శే స్నే వాలవణం తత్సరం వాతనా 



పల్లం చక్ర ద శక్త. వాత న్యాద్యధి కారము, 

నోనం, 7. కార్యోవ స్తి సళ కేచాి నిధి ర్వి సివికోథ నకి, త్వజాంసాస్ఫక్ 

శీరాప్రాన్వై కరాాచ్చా సృగ్వి మోక్షుణం, 8, న్న  చ౫ూావానాహాగ్నికర్శ 

బంధనోన్నద్దః రనాని చ, స్నాయుసంధ్య ఫి సంప్రాప్తే కుర్యా ద్వాలే విచ 
తణకం 9, న్వేదాభ్యంగావగా హోం న్స హృద్యం ఊాన్నం త్భగా న్, వి లే 

ర్రీతాఃప్ర "దేహో ర క్త స్థేవిశేకో ర కమాతక్షణమ్. 10. విశేకో మూారసమే 
దకిస్టే సాహ శృమనాని చృ బాప హ్య్వాభ్య న్గరతః స్నేహా ర స్థిమజ్జ 
గతం జయేత్ . 11. 

ప క్వ్వాళశయమును పొందిన వాతరోగమునందు తెలము నిచ్చి పృవ రిని చేయిం 
పవలయును. వన్ని న్తెకర్శ లచేత శుద్ది నొనర్న వలయును, ఉప్పు మాటు పెట్టుకొని భోజ 

నమున$ ముందుగా తినుచుండవలి యును, పంచలవణాలు జముడుపాలు నేలరములుక 
చమురు వీనిని వాసెకగట్టిన కుండలో వైచి తగులం బెట్టి ఆచమురు కలిసిన ఉప్పును 
సేవించిన వాతములను పోగొట్టును. వ సత మగు నాతిరోగరునందు వస్తులను శోధిం 
చు విధినే చేయవలయును, ర్త ము మాంసము ర క్రయు నాడులు నీటిలి నున్న 
వొతవోగమునందు అభ్యంగనస్నా నములను “గాని అవ గాసానములను కాని చేయింప 

వలయును, చర్మము విషయ యువ ప్రాప్తించిన వాతదోగమున చక్కని యన్న మును "పె 
ట్రింపవలయును, రక్షయునందు చేరిన వా[రోగపవిషయ మున శీకల లేపములను (ప్ర వర్తుల 
కిప్పించుటలను రక్తమును వెడలించుటను చేయవలయును, మాంసమునందును "మెదడు 

నందును గల వాతము నిషయములా* ప్రవర్తుల కిచ్చుటయును , వెళ్ల ౫ గృక్కించుటయును 
శాంతించు వస్తువుల నుపయోగించుటయు నుక్షిత్రమములు,, ఎముకలు మజ్జ ఏ పేట్వి: యములాశ 
క లిగ్షిన్ల వాతకో గములయందు వెలుపలను లోపలను _తెలము నుపయోంగంచవలయుకు. 

. బద్రి నిరేచనాదులు, రిత్రూ. 
Ea హర్షోన్న పానం శుక్ర నే కసె బలళు క్షకరం సరం విబద్ధమా+ 

ర్హం ళుక్రంతు దృష్ట్యా దద్యా దిగకేచన 0. 12. మళ్ళ కుళ్కుతు వోతేన 
'చాలానోం ఇవావ్ల శుష్య తా, సితామధుక కాళ్ళ టీ హర  ముతాపనే 
పయకి, 18, శిరోగ లేనివ్ర లే వాత 'శిరోరోేగహాకీ క్రి య్యా వ్యాదితా 
న్యే హనుం స్విన్నా మంగుఫాభ్యాం' ప ప్రవీడ్యచ, 14. ప జేశి సీభ్యాం చో 
న్నమ్యు' చిబుకోన్నామనం పాతం, ల్ట కే నవనీలేసో శ్రాదే స్తా చండ 
రీం' నరః. 15. తీరమాంసర సై ర్భు కా. "దళశమూలీరసం వీబేత్, స్నెహ 
భ్యంగశిరోవ స సెక. పానస్యపధాయ ని 16. అర్హితం స జయే 'త్పర్పిః 



అంధ ధ్ర తాత్ప్సర్యస సహితము, 292i 

ఫిజీ జాత్తర భక్తికం, పంచమూలీ కృతః క్యాథో దళమూలీ కృతోజ 
ధవా. 17. రూక్ష స్వేద _స్తథానస్యం మన్యాస్తంభే పళస్యతే, తాతా 

ద్వాగ్గ మని దుష్ట న్నే హగండూ షధారణమ్, 18, 

వీర్యమును ప పాందిన వాతమునరదు సంతోషమును బలమును వీర్యమును పుట్టించు 

నన్న పౌనముల నీయవలయును. విశేపము గా వీర్యము వెడలు ద్వార సుబిగసికొ నియున్న చో 

పదీక్షించి విశేచనముల కీయవలయును. వాతమువలన గర్భము ఎండియున్న ను పిల్లలు 

భుష్మించి ప 'వుచున్నను వావిలి నేలగుమ్సుండు వీటి నో సిద్ధము చేయబడిన పాల 

నీయవలయును. శిరమునందు గల వాత్రగోగమునందు శిరోదోగమును పోంగొట్టు కీయ 

లను చేయవలయును. ముఖము పగిలిన ట్లుండినయెడ ల మోకాలికి చెమటను బుట్టించి 

బొటన వేళ్లతో ఒత్తి వ్ర దేశిని కె చే లిచేక ఎ త్రిపట్టి కిందిపెదవిని ఎ త్రియంచుట 

మంచిది. వాకరోగముచేత కీడింపంబడినవానికీ మినప సున చేతితో వండి తినిపిం సవ 

లయును, పొలు మాంనర సమును తౌగవసమ్మట దశమూలముల కపహాయమును శ్రాగవల 

యును, తలంటిం చకొనుట్క శిరోవ స్ట్ చేయించుట్క కసాయనును త్రాగుట నస్యవిధి 

వీని వాచరించువారు నేతిని తా త్రాగుచుండిన చో వాత క్రీడితులు అయినను బ్రిదికెదరు. 

వంచమూపఅముల కషాయము గాని దశమూలముల కషాయము గాని శీక్టమె వేడి చెసి 

చవెముటు6 బుట్టంచు నస్య మును గాని మన్య్యా స్తంభము" దు ఇచ్చుట మంచిది, వాత 

మువలన మాటలకు నాడులును చెడిపోయిన యొడల నీనితో నే న్నే వాగండూషముల 

నిప్పిం చవలయును. 

(౧ 
నో సహరిద్రా వదా కస్టం విప్పలి విశ్వుభేవజం అజాజీ 

. రి లి hI _ నా వాజమోాదాచ య్యుమభధుక సెంధవం, 19. ఎతాని సమభాగాని న్స చూ 

గ్లాని. కారయేక్ , తచ్చూర్లం సర్పిషాలోడ్యు ప్రత్యసం భక్షుయే న్న 
రక 20. ఏకవింశతి రాల్రేణ భవే చ్చుతిధరో నరక మేఘదుందుఖిని 

ర్థోపో మ శ్తకోకిలసిస్స నః. 21. జడగద్దదమూక త్యం లేహాః కల్యా 

కో జయీత్ , రుక్ష(శ్ర్రికస్ఫందగతిం వాయుం మన్యాగతం తథా, 22, 

వమనం హన్తి నస్యం చ కుళొలేన వ్ర యోజతః. 

పసపు, వస, చెంగల్వ కోస్టు, పిప్పళ్లు, శొంఠి, నల్ల జీలక్ జ్ర, వామను. ముల్లంగి, 

 యప్టిమధుకము, ైంధవలవణము వీటిని సమానభొగములు77ా తీసికొని మెత్తగా సొ 



పలల చకద తా--౨౨. వాతవ్యాద్యధి కారము. 
ర 

డిచేసీ దానివి చేతిలో పోసి చక్క గా గలియం బెట్టి (వృతినిత్య మును భత్షీ.చవల 

= దీనిని ఇరువదియొక రోజు నేవించినవాడు ప్రళభిపండు (అనంగా విన్న దాని 

అ జాపక ముంచికొ చెడి బాయ గా శాలల, మేఘముల బోలి గర్జన గల 
ey 

వాడుగను, మ త్రకోకిలవలె మమోహరముగా మాటలాడ-గా గలవాడుగను అగును, 

మొద్దుబారుట్క డస్ఫత్తికపడుట్క నోట మాట వెడలకుండుట వీనిని ఈకల్యాణక లే 

హాము పోంొట్టును, ర్ టి వ్ర దేశములో వాగిపిం చిశడియును కంఠ సృదేళ పునర గల 

దియ నగు వాతములను నశింపంజేయుళ, మన్యాగతము లగు వాతములను "నేర్చరియగు 

వై డం డిచ్చిన నిస్యవిధియును వమనమును నశింపచేయం గ బుగును. 

అరి మాషబలాదికేహాము. జా 

నో మాషబల శూకళుంబి కత్ళణరానస్నాశేరగంధోరుబూ. 

స్యనస్క_నిపీణో రామథలవణాన్వితః కోస? 28, 
9 

కాణాం, కాషథోన 

అపహరతి పక్షవాతం. మన్యా స్తంభం సకర్షనాదరుజం, దుర్టయమర్షిత 

వాతం సపాహో జ్ఞయలత్ ఇావళ్యం. 24, 

కారుమినుమాలు ముత్తువపుల గము దురదగొండి కామంచి సన్న శాస్త అశ్వగంధ 

ఆముదపువి తృనముళు వీటితో కషాయమును చేసి దానిలో ఇంగువ ఉప్ప నువేని కొద్దిగా 
వెచ్చవేసీ లాగిన యొడల వతువాతము మన్యా స్తంభము ఇవిసోటు వాతబాధ సీటి 

శేడురోజాలలాే నిశ్చయము. గా పోంగొట్టును, దీనిని మాషబలాదిలేహా మందురు. 

_౨ం అపకేంత్రగ దశమూాలాదిక్వాథను, రజా 

శ్లో, దశమూలీ బలా మానవ కథం ఎలేలొద్యమిశ్, తం. 

సాయం భుక్తాగ్చ వీ పిబే న్న క్షం విశ్యాచ్యా మపబాహుశే. 25. మూలం 

'బలాయా స్త ఏథ పారిభ ద్రా త్రథాతృ గుబా స్వరసం పిజేచా్యా నస్యం 

తు యో మాంనర నేన దణ్యా స్మా నాంసా దసా నా వజసమానబాహుః, 26, 

మాషాత్మ గుపశకై రండ వాట్య్యాలకశ్రోతం పిజేత్, హింగు ,నంథవసం 

యుక్తం పమాఘాతనివారణం, 27, బాహుశోచే. వీబీ త్పర్పిః భుక్త్వా ఏ 

క ల్యాణక ౦ మవ+ల్, హృది ప్ర వ కువితే వాలే చాంశుమ త్యాః పయో 

హెతం, 28. హరీతకీ వాచా శాన్న సైంధవం చాన్దుపెతసంు ఫ్య ఘృతమా 

శ్రాసమాయుక్ష క్ 'మపతం త్ర క నాశ నం, 29, 



ఆంధ తాత్పర్య సహితము, 228 

దశమూలములం ముత్తువపులగము మినుము వీటితో చేసిన కపాయయులా నూనెను 
శీతిని కలిపి భోజవ మైన పీమ్హక సాయం కాలసమయ యమున నస్యనును గా పీల్చిన 

యొడల ఒడలంకయు వ్యాపించునదియును, జఅుపవాహాకమను పేపు గలదియు వగ్వవాత 

ము నష్ట మగును. చిట్టిఅయద పు చెక్కు దేవదారు గౌక్కొ.. దూలగొండి వీటిరసమును 

త్రౌగినను, మాంసపురసమును నస్యవిధి చేసినను గాని ఇట్టు ఒక మాసము రోజులు సేవించి 

నయొడల వజ, సమానము అగు బాహువులు కలవాణశు అగును. మిశుయుళం చీట్రి ఆముదపు 

విత్తులు 'ఆముదపువిత్తులు ముత్తువపులగము వీజిక షాయములో ఇంగువ సెంధవలవణమును 

చేర్చిత్రాగినపక్ష వాత ములు నశించును. బాహుశోపములయందుభో జిన మెన వీమట బృహ 

త్కల్యాణ ఘృ్తమును శ్రాగవల మును, గుండెలలో వాళ ప్రకోపము గలిగిన యెడల 

ముయ్య్యాకుపాన్న క్వాథమునుత్రాగివయొడ ల హీతముగుకు. కరక్కా.యలు వన సన్న రాస 

సంధవలవణయు ఆమచవేత సము వీకిని నేతిన్రో చేర్షకోని సేవించిన యడల అవతం త క సై వ్ల వేత సయు XN త్ర 
మను వాతీతోగ ము నశించును. 

(రి స్వల్చరనోనసీిండ ము. రఆా- 

నో. వలమురం పలంవె న రనోనస్వ సుకుట్టికం, హింగుజీరక 
థి య 2 ర్ు! య 

సింధూ శః సౌవర్శల కోటుత యె 80. చూరి తె రావశోనాన రవ 
Pp (Ja రర... టా Se Te ఇ 
ల... 

చూర్ణ ర విలోడితం, యథాన్ని భక్రీతం ప్రాత ర్థుబూక్వాథనుపానతః. 

81. దినేదనె సృయోకవ్యం మాస సుకం సిరుతరం,వాతినోగం సహా 

న్యాళు అర్షితం సాపతేంత కం. 82. ఏకాంగరోగిజేవెవ తథా సర్వాంగ 
ఎంవి గై రి లో Sa 

Pe గ కి చ విజేషమత;ః,88. కటీప రోగిణే ఊకు_స్టంఖే చగ్భధ్రస్యాం క్రిమికోస్టే విశేవతః88.కటీప్ఫష్టా 

మయం హన్యా దుదరం చ విశేషతః, 

వెట్రూడదీసిన వెబులిరన సు ఓఒకటిన్నరపలము వ మాణము చొప్వునంగాని, 
థు యయ + లీ 

ఒకపజముచొప్పున గాని తీసికొని ఇంగువ జీలకల్ల సెంధవలవణము సావర్చ 

లవణము శొంథీ మిరియయులు సిచ్చళ్ళు వీటిని చూ ముచేసీ ఒక్షొ)..క గ్రామౌాపము చొ 
(శ 

పున పెదానియందుకలిసి కలియ 'బెటవలయంను, ఆపిమట జర రాగ్ని ననుసిం-చి ప్రాతః 

"కాలమున భక్షీంపవలయును. ఆముదపువేళ క పాయమును అనుపానమఘా చేసికొని 
0౧ ఇ 

దినదినము ఫుచ్చుకొనవలయును. ఇ ట్లొకి మాసయువటికు ఊపయోగించుచుండ వలయును, 

ఇది వొాతపోగమును అరి తవాత యును శీఘ్రము 7". వోంగొట్టును, ఏ కాంగచోగులకు సర్యాం 
ది న్న 

గవాతరోగుల గ ఊరు స్తంభము గృృధ్ససి యను గోనగ్గమయునందును జంతువాత మువందునూ ' 



జ pe వాతవాంధంధికారముం 224 చక్షదర్తే ౨౫౨. వె తవ్యాధ్యధి ము 

మిక్కిలి హితకరముః కటిరోగ మ పృష్టరోీగము ఉఊదరకౌగము. వీటి; ఎక్కువంగా 

ఫోంగొటును. దీనినే స్పల్చ్పరసోనపిండ మనియెదరు. 
లు 

- అం దధ్యమ్హాది ప్రయోగము. రతా 

శో వా స్త్ ప్రాగ్ జనా త్పితం దధ్యన్లుం సవచోషణం. 84. 
a4 బో 

అపతానక నునో వ్టైపీ వాతవ్యాధి క్క మో పీత, వాత్మఘై ప్న _ర్హశమూ 

ల్యా చ నవం కుబ్జ ముపాచేత్. 85. స్నే హై ర్యాంసరసై సె ర్వాపి ప్ర 

ద్ధం తం వివర్షి యేల్, విప్పల్యాదిర జ స్తూ సూణీప వతితూణ్యాః న 

బునా, 86, పి జే ద్యా స్నేహలవణం సఘ్యుతం కైూరహింగు వా, ఆధ్ధాన 

లంఘనం పాణితాప శ్చ ఫలవర్తయః. 87. దీపనం పాచనం చైవ వష్త్తి 

శ్వాప్యత, శోధన ప ప్రశ్యాధ్గానే తు వమనం లంఘనం దీపనం 

తథా, 88. పత్యప్టీలాస్టాలికయోం రంత ర్విద్ర థిగుల్న వత్, 

దధ్యమ్లుమునందు వస మిరియములు కలిపి అన్నము తినుటకు ముందుగా నేవింప 

వలయును, ఇయ్యది అపతానక మును పోగొట్టును. మజీియు నితరములగు వాతరోగను 

లకును హీత కరము. వాతము బోంగొట్టు మందుల చేతను, దళశమూలముల వేళను, నూతన 

“క్షుజ్జరో గములకు చికిత్స చేయవలయును. తెలముల చేతను మా౭నరసయుల చేతను చికి 

క చేయవలయును, పైటీగిన కోబ్బగోగములను వదలి సెట్టవలయును. తూణి సృతితూణి 

వాతములయందు పిప్పల్యాది గణముల మయో పధముల చూర్షమును ను గోరు వెచ్చ సనీళ్ల తోం 

తొడ తీసికొనవలయును. లేకపోయిన 'తెలములో యవక్షారమును కలుపుకొని "కాని 

ఇంగువను యవక్షారమును "నేతిలో కలిపి కొనికాని త్రాగ వలయును, ఆజ్ఞా వవాతమునందు 

లంఘునముచేయుట చేతులతో కాదుట ఫలవ ర్తి నుంచుట ఇయ్యాది మిక్కిలి హితకర 

ములు. శక్యా వ్యానవాతమునందు వమనము చేయించుటయును లంఘనము చేయించుట 

యును దీవనము చేయించటయును వీ తములఖు. (వత్యవ్యీల అప్టిల అనువాత వోగముల' 

యందును అ-తర్వి ద థి గుల రోగ ములయందు పరచే చికిత్సిను చేయవలయును. 

అరి గృ ధ్రస్యాధులకు దశమూలాదికాషథములు. ర్రిజ్రా- 

ల్లో, దళశమూలీ బలా రాస్నా గుడూ చీ విశ్వ భేషజం, ఏ0. విజ 

"చేరండ ె ళేన గృధసీ సీ ఖంజపంగుషు, శేఫాలికాద శై 8 కథో మృద్వ 

న్నిపరిసాధిత!. 40. దుర్వారం గృ, సిరోగం వీతమాత్రం నముద్ధ రేత్ , 

పంచమూలీ కషాయం తు రుబూతెలం తి త్రివృద్ధ వచం. 41. స్ట తృివ్బతె తె 

ర్వాథవా యుక్తం గృధ్ర వీ నల ల ళూలనత్ ౫ ఘృతం వాద్ద్రకమాకు 



ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహితము. వీలర్ 

లుంగ్యో రసం సచుక్ర, 0 సగుడం పిజేద్యా. క ట్య్యూరుష్పృష్ట తి కగులకూూ 
ల్ అ €_/ ధరే 

లగ్భ్య ధ్ర ధ్ స్యుదావర్హ రషోరకి ప సృదిష్టకః 42, తోలి మేరండజ వావీ గోమూ 

లేణ పి బేన్న రక, మాసమేకం ప యోగే౭2_యం గృధృస్యూ రుగహాప 
WU టో UU 
హః. 48. గోనూ. రండ నక్తిల్రా భాం కృస్లావీ'తా సుచూర్తి తా, దీర్గ 

కాలోల్టి? తాం హా న్రిగృ ధనీం కఫవాతీజాం, 44, అశ్నా తి యో న 8 సిద్ధా 

మేరండ = సెలసాధితాం, వారాకం గృధ్ర సీఖన్న 8 పూర్వా మాష్నో  త్యహో 

గతిం. 4ర్. పి భ్రైప్టరండపలం కీ సవిశ ౪ డం వాసలం రుబోకి ఇ వి పాయా భత. 

తకిసిద్గో గధ ధ్ ౫ పీకటికకూలనుత్ 46, రాస్నాయా స్తు సు పలు నకం కచ్చా స్పం 

చచ సర్గలో సక్సిపా వటుకాం కృత్వా ఖా ద్వా గృ నీపూలాం, 47. 

దశమూలములు ముత్తువపులగము సన్న రాస తిప్పతీగ శొంఠి వీటిచూర్ల యును 

ఆముదముతో సేవించిన గృృధ్యసి పంగువాతను ఖంజ వాతములయందు పాఠమగును.! 'లేత్ర 
మంటచేత కా-చంజడిన క వావిలాకుక సాయము అతిభయంకి రములగు నృ థ నులను 

పోంగొటును, గురుపంచమాలముల క్యాథమునందు ఆముదము తెల్ల తెగడకిలివీకాని “కేవ 
ఉం 

అము తెల్ల తేగడను క లిపకొని కాని శ్రగినయెడల గ్పఢ రసులను గుల దోగములును కూల 
కార 

వోగములను నశింపజేయును. ీతినిగాని “తెలమునుశాని అల్లము మాదీఫలరసములాగే 

గాని బెలమును కలివికొని తాగినయెడల నడుములు తోడలు ముడి కటిపాంతము వీ 
య రాగో 63 లీ 

టియందు పుట్టిన గృథరిసిని శూలరోగముశు ఉదావర్తమును హరించు ని ఇెప్పంబడి 

నది. లేక ఆముదమును ఆవుపం చిత యులో క లివికొ ని రాగ వల యును. ఇట్లూక నెలరోబాలం 

సీనచో గృధసి తోడలు వట్టుకొని పోవుటలను నశింవ( జేయును. 

ఆవుపంచితములో ఆముదనుతో నూరంబడీన నీప్పలి చూర్హమును కలిసీ త్రాగిన 
యెడల తడవు కాలమునుండి యుండిన కఫవాతముల వలని నృధిసిని పోంగొట్టును. 

గ, ధ నీచాధ చేత వీడింపంబడిన మనుష్యుడు ఆముద మునందు సాధింపంబడిన వ 

ములక ను నేవించినయెడల సుఖమునొందును, అముదము గింజలను పాలలో నూరిఖాని 

శొంఠిని ఇేర్చికొని ఆముదఫుగింజలను పరమాన్నముగా చెసికొనిగాని భక్షి ంచినహుడల 

గృ ధ సులును కటిళూలలును నశించును, సన్న రాస ఒక పలము గుగ్గులము ఓక టీం"గాలం 

పలషు వీటిని నేతితో కలిపి మా తృలను కట్టి తినినయెడల నృధం సులు నశించును. 
అం గృద్రనియ నితరములగు నుపాయములు,. ర్రితా- 

. గృ ధ్రస్యార్శం నరం నమ్య క్పాచనాడై్యై ర్వికోధితం 
జూ తస్య నరం వ పృదీప్తాగ్నిం వ సి న్త్ఫీ సృముహాచ శేత్ . 48, సడ వ_స్తివిధిం 
కుర్యా ద్యావ దూర ర్ న శుద్ధ్యతి, స్నేహెరా నిరర్ధక స్తస్య  భస్త 

29 



226 చక్రదృత్త---.౨-౨. వాతవ్యాద్యధికారము, 
UU అ 

న్యెప హుతి ర్యథా, 49, గృ భ్రృన్యార్పస జంఘాయా। స్నేహ 

న్వే దేక్ళ త భృశమ్, పద్భాాం కశ యాశ్చ సూత్తమా గ్రేణ 
50, గృధథ్రనీ 

. గృృధ్రని చేత వీడించంబడిన మనుష్యుని చక్కగా పౌచనముమున్న గు వానివేత 
శోధించి జఠ రాన్ని చక్కగా నుండినవాం డెనచో వ స్పిక రులను చేయవలయును, ఊర్ధ్వ 
భాగము శుద్ధ నుగువజక్రును వ స్తికరను చేయరాదు. చేసీ యెడల బూడిలో పోి 
న చయివ'లే నిషృల మగును, నృభ్రశీవీడికు! డగువానికి వీక్కాలకు మిక్కిలి ఇమట 
క విగింపవలయుకళు కాళ్టను చక్కా మర్గింపవలయును, 

అధి గృ ధీ సీకి దాహోది కి శ్రోయెలు, ర్రితా- 

నో అవ తార్యాంగులా" సమ్య క్కనిష్టాయాం శె దై 

జ్ఞాత్వా 'సమున్నతం (గంథం కండ రాయూం. వ్యవస్థితం. 51, శం శా 
విదార్యాళు వ వ వాళారకరనన్ని భం, సముద్ధృత్యాదినా దగ్ధ్వా లింశే స్ 
ష్ర్యాహ్వూచందసై ౬. ర్. విధ్య చ్శిరా మిం దృవ స్తే  రధస్తో చ్చతురంగు 

) లేఖ యది నోవళవముం గచ్చ ద్ద దా శ్చాదళిసేక్ఫిశాం. ర్కి, 

చిటికెనవ్రే లియందు మెల్లి మెల్లెగా దించి క క ౦డరమునందున్న ముడిని ఎత్తుగా 

నున్న యెడల శత్ర్రృముచేని తీస్ చేయవలయును, వీమ్లట లేత-దిగుగుతో సమానముగా 
నొతిసెవెచి నివ్వులో కాల్సిన యప్టి మధుకము నుంచిగంభములతో ప్రూయవలయును. ద దా యెలా 

ఇం, ద్రవస్నికొఅకు క్రి కి ౦ద నాలుగు అంగుళముల నరమును వ్యధనము చేయవలయును, 
ఇకైనను గదురనియెడోల కాలిచిటికెన ప్రే లిని కాల్పవలయును, 
డా 

అం కటికూలలయందు "హీమాన్యోపాయములు. థయా- 

న్లో, తగరస్య వసా నూర్ష్య్రాం, విష్ట్వ్యాతకేణ యః వపిబేత్, 

వంక. ణానిలరోగా రః సక్షణా జీవ ముచ్యతే, 54, దశమూూలీక పా 

యేణ వీచే ద్వా నాగరాంభస్కా కటుళూ లేవు సర్వేషు తై "తెలమేరండ 
సంభవమ్, 55. విళ్వాచ్యాం. ఖంజపత్తోోళ్చ దాహ వా చ పాద 
యో కోస్టుశీర్ష వికారే చ వికాశే వాతకంట శే, రఢీ శిరాం యథో 
"కాం నికిథ్య చీ చికిత్సా ' నాతరోగనుత్ , 

శ్రంధిశేగరము ఇ్టియున్క. వేళ్ళనుతీసి సికొని మజ్జిగతో నూరి అండ సంధ్ధియందు 
వాతరోగముకలవాండు నే సేవింప వలయును, ఇయ్యది 'వాతబాధను తక్షణ మే యుపశమిం 
mH 
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పజేయను, అన్ని విభము లగు నడుముల పోటులయందును ఆముదమను దశమాలముల 
కఫాయముతో "గాని శొంఠి కపహాయముతోగాని. సేవించవలయును. విశ్వాచిఖంజము 
పంగురోగము దాహాము పాదహర్షము కోష్టు శితోవికారము చాతవి కారము. వీటి 

“యందు ఛెనివెష వ్పృంబడిన చొప ప్పృన శిరలను వ్యధించి చికిత్సను చేసిన నాతీరోగములు 

నశించును. 

ఇద్ర ఆదిత్య పాక గుగ్గులు వటక ము. ధ్ర 

నొ, గుగ్తులుం రకా కీర్ణంతు గుశూచీ త్రీఫలాంభ సా, ర్, 
శేణై రండ తె తైలం వా వ్ జే దా . వృద్దదారుకం, రకౌవనే నెచనం కుర్యా 

దభీళ్లం వాతకంటశే. 58, వీబీ చేరండ తైలం వా దహేత్చూచీభి 
రేవ వ్యా ఖల్యాం స్పీగాన్లులవకో ః స్వేదమర్గో సనాహానం. 59. వృథక్స 
లాం శౌ త్ర్రీఫలా విష్తులీచేతి శఇమార్చి ర్స్తం, దశమూలాంబునా భావ్యం 

శ్వ శేలార్ధపలాన్వితం. 60 దత్యా పలాని పం గవ గుగ్గులో ర్వటక్క్ళ. . 

క/ఏప, మూాంసరసా ఛా భ్యా సాద్యాతరోగా న్విశేషతః, 61. హన్తి సం 
ధ్యసి మధ్య స్థా నకు మింద్రాశ ని ర్యథా, భావ్యద్రవ్యసమం "క్యా 
థ్యం క్వాథ్యోపాంశ స్తు తేన చ. 62. అర్ష్రం యావద్దినం భావ్యం స స 
పాహం భావనావిధిః, 

గోపు షు వాతమునందు తిప్పతీగె (త్రి ఫలములు వీటి కషాయము తో గుగ్గుల మును గా 
ని అముదపువేళ్ల కషాయముతో గాని నివార కందపాలతో గలిపికాని శ్రాగవలయును. 
లేనిచో సూదులతో కాల్బపలయును, ఖల్లీవాతమునందు “తైలము పులుపు ఉప్పు వీటి 
స్వేదనమును వేయట కాని మర్జనము చేయటకాని పీసుకుట కాని చేయవలయును. 
కరక్కాయల తాడి ఉనీరిక పిప్పళ్లు ఇవి యన్నియును ఒకవలము తీసికొని చూర్ణము 

ను చేసీ దశమాలముల కషాయముతో తడివీ వినుట చా ల్చెనచెక్క_ వీలక్రులు జాప శ్రి 
వీట్రి నన్నిటిని అర్ధపలముచొ। క లిపి 5పలముల శద్ధమహిసాక్షినగ్జిలమను కలిపి ఉండ 

లం కట్టవలయును. ఈయుండలను మాంసరసముతోకాడ అభ్యసించి వాతరోగములలాలి 

సేవించిన వాతేములు నశించును. కీళ్ళు ఎముకలు మెదడు వీనిలోనున న్న వాతమును పోం 

గొట్టును. ఇంద్రుండు వృక్షముల నటీకినశ్లే భావనచేయదగు ద (ద్ర వృముతో సమానముగా 
నీక హాయమున్ల పెట్టవలయును. ఎనిమిది పాళ్లక హాయ ములోచాన వై చిబాగు గానాన్ని 

ఇట్లు నీడు రాశ్రులు 'ఫానన చేయవలయును. ఇయ్యుది ఆదిత్య సాక గగ్గులువటకము 
అనబడును, 
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_ దీనితరువాత గొన్ని ప్ర వ, తులలో నీ క్రీ ందిరీతి నధిక పాఠ మున్న డి. 

నో, కుషసెంధవయో8 కలక మ ము శ్ వల సమన్విత9, 
య ఠఈుకా 

నుఖోపో మర్ష నే సోజ్యః ఖరీసూలని వారణ. - 
ను 

ఇది 6ఖిల్కాం సిద్ధాన్టులవతై హారీ అ అన్న శ్లోకమునకు ెనంగలదు, 

పిర్ర ట్రీ యోదకాంగ గుగ్గులము. dE 

నో ఆహోశ (గంథాహపుపా గుశూచ్క శ తావదీ గోక్రుర వృద్ధ 
య 

దారకం, రాస్నా శతాహా సళఠీ యమాీ స్టనాగరా శృతి సమై శో 

చూర్ల మ్, 68, తుల్యం భవే తౌ్మెరిక మత్త ళా మ్య 'జేయ్య 4 తథా 

సర్పి రత రభాగం, అన్థాకమా త్రం త్య చర్ప్రయోగాల్ కృత్యా 

నుపానం సుగయాథయూూమైః 64 ముచ్యేన వా కోషజలేన వాథ 
£3 

హ్రీ రేణ. వా మాంసర నేన వావి కటి గ = సాం సథ బాహుప్ఫ మే 3 

హనుగ్గహే జానుని పాదయుగో, 65. సంస్థలే చాస్థిగశే చ వాతే 

మజ్ఞాగకే స్నాయుగలే చ వే రోగాన్ జమ్ ద్యాతకఫే 'నువిద్ధా 

న్ వాతెరతాన్ హృద్దిహాయోనిదోషపూన్, 66. భగ్నాసివిభేంషము చ క్ వాలేరతాస్ బ్ర వ ) భగ్నాస్థివ్ ర్వష 

ఖంజవా తే తేయోదశాంగం 1 ప స వది తజ్ఞూ:, 
త 
తూ 

పెన్నేరు తిప్పతీగె చోడత్రరము సి సీల్ల వీచర పలేరు "పెదజేవదారు సన్న రాస 
౧౧ అ ఆశీ 

సోంపు వట్టి వేళ్ళు కచ్చూరము యవాని ఫెంఠి ఇవి యన్నియును సమాన భాగములుగా 

తీసికొని చూర్ణము చేయవలయుశు. ఈచూూూ ముతో సమానముగా గుస్టలమును గుర్తుల 

ములో ; నర్ణభాగమను చేయిని కలివి అవీమ్హట ' ర మాషముల యెత్తు ప్రతిగినమను తినవల 

యును. ఇందు మద్య ముకు అనుపానముగా గృహింపవలయును, లేకున్నచో కల్లుతో గాని 

వెచ్చని నీటితోగాని పాలతో గాని మాంసరసముతో గాని కటి గ వానునందును గృ 

(థ్ర సీయంను బాహు మూలములయందలి వాతమునందును పృష్ట గవాము హను 

న పాము జూనుగ వాము పాద్యగ హాము సంధిగత వాతము అక్టితవారమ మజ్జ్ఞాగత వాత 

ము స్నాయవాతము. కుప్పు మున్నగు వాతకఫముల... వృద్ధచేత నగు రోగములయం 

దును మేలుకలిగించును, వాత సేరికేములగు హృద్రోగ ములలశేను యోనిదోషములలో 

ఖంజ వాతములలోను ఈ త్రయోదళశాంగగు్ధలము ఉత్తను మగు గుణము నిన్నునని - 

వె ద్యులు ఇెచ్ళుకున్నారు . 
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కర్రీ వాతహాదో పాయములు. Me 

న్ జిత్వా వరక నుగ తు వాటే వాతహాగం హితం, అన్నా 

వృకేత్ర దుల్లేఖో కీపనం పొచనం లఘు. 67. సు వివా తే త్వసృజోవ్షం. 
కారే దృహుకో భిషక్ దిహ్యా చ్చ లవణాగార భూమై ్వాలవిమ 

ర్షితైః 68. సర్చిస్కైలవసామజ్జ్ఞపానాభ్యింజన వ స్తయఃి, న్వేదాః 
స్నీగ్గాని వాతం చ స్థానం స్రావర శాసిచ. 69. రసా; పయాంసి భోజ్యా 

ని ల స్వాద్వష్యం వనాని చ, షృంవాణం య త్త తత్సర్వం ప్త షశ స స్తం వాత 

రోగిణాం, - 70. పటోలపాలకె కె ర్యోపో వృహ్యో వాతహారో. లఘు, 

నాట్యాలకీకృతోయూా వః పరం వాతవినాక నః, 71. బలాయాి* పంచ 

మూలస్వ చశనూలస్య వా వా రే అజాలీ ఛాంబుజానూప క్ కృవ్యాద్ 
3 

వీథి ణః పృథక్, 72, సాధయిత్యా రసా న్స్నిగ్దా నధ్వన్లుక' న్ 

సంస్కృ తాన, భోటయ్యే ద్యాతరొగాలర్త రం రో జ ర్వ కృ ్ట లవకో ణౌైర్నరం, 78, 

పంచమూలీబలాసిదం టీరం వాతామరయీ మాతం, వాజిగంభా బలా 

సిన దశమూూలీవుడశా వధం, 74, ద్య గన నఖ్యై రాన్నా చ గతో 

మూరుత నాళ నక, 

సు నీవాకీయునందు నెళ్టురును వెడలించుటను చేయవలయును. ఉవ వ్వ వెగ 

చూరు ఫీట్రిని “తెలముతో కుర్దంని పట్టు వేయవలయును. నేయ నూనె నస నుజ్జి 

వ్టిని తా వలయును, త్రభంటులు వ స్తికర్యలు చెమటపట్టుట నున్నని పదార్థములు 

అవగా కంబళి మున్నగు నున్నివన్త్ర, గులతో స్వేదమురు కలంగం చేయుట _తెలమువేత 

మర్జించుట కంబళీమున్నగు వానిని * ప్పికో నులు రసపచార్జ ములు పాలు తీపి పులుపు 

ఉప్ప భుజించుట పుష్టి త్రీరయులగు పదార్థముల నుపమోగంచుటయును వాతరోగుల 

రిక కములు. చేదుపొళ్గ చి గ్రేమాలము ఫీటితో చేసినగంబజి హీత్రమును చేయును. 

వాళమును పోయొట్టి శేలికనిచ్చును. ముత్తుదఖులగ ముతో చేసిన కపాయము-గాని గంజి 

గాని మిక్కి. యును వాత రోగములను “నశింపంజేయుకు, ము ముక్తువపులగము ' పంచమూ 

లముల యొక్క_ గాని దశమాలముల రసము నందుగాని మేక మాంసపు సీభనుగాని 

నీటి స చేశములయందుండు జీవముల మాంసమును గాని స్వీకరించి 100 పలములు తీసి 

కొనవలయును. పెరుగు శొంఠి మిరియములు పీప్పళ్టును చేర్చి సిద్ధయుచేని పీమ్వట్ల నుష్పు 

నుక లిపి కొ కా త్త త్రగా నగు వాతరోగముల యందు తినిపిపవలయును, పంచమూలములు ము' 

త్రువపులగము ఏటితో సిద్దము ₹ చేయబడిన “పాలు వాతవోగములయందు హితకరమ్సులం 
లీ 
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"పెన్నేరు ముత్తువపులగము. దశమూలములు శొంఠి నల్ల యుస్పీ తెల్లయన్న సన్నరా స 

ఇయ్యవి సాత్ సాశక ములు, 

డ్రి కోలాది ప్ర దేవాను, be 

వో, కోలం కళుత్తం సురదారు రాస్నా మాపా ఉమా ఆ లఫలా 

నికష్టం,. వచాశ తాశే పే యవచూర్ల మమ ముష్లాని వాతామయి 

నాం వ్రబేహః, అనూప వేఫ వారో వ్రజ హూ వాతనాశనః, 75. 

శేగులు, ఉలవలు, దేవదారు, సన్న రాస్స మిసుములు, కేసు, వస, వీల్ల క్రీచర, 

యవలు వీటిని చూర్గమును చేని లీపన వేసిన శ్రే పము, జల్మప దేశములయందుండు జీవ 

ముల మాంసముతో సం ఖొరమును చేసి వెచ్చచేసి లేవముచేసిన వాతరోగములు నశిం 

చును, 

అధి సాల్వనన్వేదః. de 

నో, నిరష్థ్రవిశితంవిస్తం స్విన్నం గుడఘ్యు తాన్వితం. కృష్ణా మరీ. 

చసంయు. కం వేశవార ప్రత్ స సృ ృ్రతేకి 76. కాకోల్యాది స్స వాతఘ్ను 

సృ ర్వామ్లుద, వ్య సంయుతేకి, సాహేపమాంసః సుస్విన్నః స స్నహసమ 

న్వితః 77. సుఖోవ్లః స్పప్టలవణః సాల్వనఃి ప పరికీ రత, తేనో పనావాం 

కుర్వీత సర్వదా వాతరోగేణాం. 78. వాత ఘ్నే భద క చక్యాద 'కాకో 

ల్యాది స్వ స్తు సొశ్ర్రు తక్కి మాంగే నాతే, వధం . తుల్యర యావ దా మున 

చాన్లుతా, 79, పట్టే స్యా కే ఏదనార్థం చ కాంచికా ద్యన్లు విస క్యు కే, 
చతుసే స్ప్నెహాోూూ.' త్ర తావా నా సల్ సుస్విన్నత్వం యతోభ వేజ్, 

80. సమస్తం వర్షి వోర్థం ఇ వా 'యథాలాభ మధావీ వా, ప యుంజ్లీతేతి 
వచనం సర్వత్ర, గణకర ణి, 81. 

ఎముక లు లేని మాంసమును నూరి వెచ్చం జేసి జిల్లమును నేతిని కలిపి, పిప్పళ్లు 

మిరియములు చెర్చినయెడల 'వేశవారము ఆగును (అనగా కూరలలో వేయు సాంబారు 

అనబడును. అన్ని విధము లగు పులివస్తువులతో చే చేర్చిన కాకేల్యాదిగణము వాతేమును 

పోంగెట్టును. నీటి ప (శ్ర బేశపు జంతువుల మాంసమును బాగుగా వండి దానిలో తైల 

మును కలివి ఉప్పు కోనిపినయెడల నయ్యది సాల్వన మన6బడును,. ఈసాల్వనముచేత 

. వాతనోగులకు చెమట పట్టునట్టు "కాచవలయును, భ్ర ద, దారువు మొదలగు వస్తువులు 

' కాకోల్యాదిగణ నుని సు శ్రుతుని యశసా? యము. ఇయ్యది వాతమును పోంొట్టును, 
ఈసాల్వనమందు మాం సనో సమానముగా నొషధమును వాడ వలయును, వళ్ల వాని 

3 
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తో కాడినంకవజిన పుబుపు నీయ వలయును, ఇట్టిది న్నేవామునకా తగినది, ఇందులో 
గంజిమొదలగునది ఆన్హుమని "తెలియందగినది. ఈసాల్వనమునందు. చక్క. తడియు 

నంత తైలము నువయోగింపవలయుును గణనులయందు సంప్రూర్థ వస్తువులు గాని సగము 

వస్తువులు గాని ఎంతదొజీకిన నంతవజకు గాని చేకొనవలయు నని కాత్రుస సంప ప్రృదాయా 

నుసార నుగు మాట కలదు, 

థి అశ్వగం థాఘృతము. రై. 

న్లో, అళ్యగంధాకపాయే చ కల్కే మీరచతుప్రణం, 
ఘృతం పక్వం తు వాతవ్నుం నృృష్యుం మాం సవివర్థనం. 92 

“పెన్నేరు గడ్డలతో చేసినక షాయములో కాని కల్క.ములోేలగాని నాలు గుళెట్ట . 
పాలను కలిపి అందు పకము వేసిన చేతిని శే సెవించిన వోతరోగములు నశించును. బలము 
కలుగును, కండలను “పెంచును, 

అధి దశమాలఘ్సతము, గృ. ఎ 

ఆ నో, దళ నుాలస్య నిర్యూ౫ యా జీవనీమైః పలోని న్సితేకి తీశేణ 
చ న్ఫుతం పక్వం తర్పణం పవన్నార్షినుత్ , క్వాథో= త త్రిగుణఃి సర్పి 
వ్రన్గో నాధ్యః పయ స్పమః, 98, 

దశమూలముల కషాయములో జీవనీయగణము యొక్క. కెవధములను ఒ 
_ కొ_క్క_పలము చొ తీసికొని సాల నందు జేర్చి దానిలో చేతిని పోసి పక్షము చేయ 
వలయమను. ఈఫృతము తృ ప్రి వీని క లిగిం చును. వాతరోగములను పోంొట్టును, ఈఫ్బుతము 

చేయనప్పుడు మూడు రెట్ల క షూయ్ ములాణి ఒక ప్రస్థము చేయిని పాలను కలిపి పక్వము 
జేయబవల రఘును. 

ఇతర ఫాగలాదిఘ్ఫుతీము. ధృత... 

నో ఆజం చర ,నినిర్ము క రక్తం త్య కృళ్ళంగఖురాదికం, సంచమూలీ 

ధ్యయం చై చవ వ జలద్రోతే విపాచయేత్. 94. లేన పాదావశేసే.ణ ఫ్బు 
తపస్థం విపాచయేకే, జీవసిధమె స్పక టాం యః క్షీరం చైవ శ తావ 
రర. 95.. ఛాగలాద్య మిదం * నామ్నా సర్యచాతవికారనుక్, అర్జి తే 
కర్ణ శరాలే చ బాధిర్యే మూశమిన్తి నే, 96. జడగద్దదపంగూనాం ఖం 
జే? గ్బధసి కట్ణ యెరా£ , అపతానేఒపతంత్రే చ సర్చి శత త్ప్రళన్య తే, 97, 
ద్రోణే 'దృవ్యతేలాశ్రు' త్యా స్యా చ్ఫాగొదశ మూల యో, పృథ క్రులా 
ర్ట యసష్ట్యావ్వాద్వయం చేయం ది(ధో_క్లితః, 98, 
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చర్మ ము కి కొములు గిట్రలు మొదలగు వానిని కీని “వచిన మేక మాంనమును దశమూ 

లములను కఫీకొనినచ్చె ద్ర దేణ పరిమిత మగు జలములో పచనము'ేనీ సాల్ల వభౌగపు నీరు 

మిగిలియుండ గా 16 పలవల నేతిని చేర్చ వండి పకర్వమగు సమయములాశి జీవనీయ 

గణమయునందలి యయౌావధములను ముత్తవ ఫుల గము పాలు పేల్లపి ర వీటిని కలివి చేతిని 

సేద్దము చేయవలయును. ఇయ్యది ఖాన లాద్యన్ఫుశ మనంబడును. అగ్ని విధములగు వాతవి 

కారయులను పో: గట్లును. అర్హి కబాతము కర్ణళూలము 3 చెవిటితనను మూగ తనము మీనమిన 

లోగము ముద్దుబాణుట డగుత్తిక పంగుత్వ్యము పొట్టి న్స నని అపతానము అపతం త్రము 

మున్నగు వానియందు ఈఘృతము మిక్కిలి మంచీ దని 'హౌనియాడయుడినది - బ్ర్రాణపరిమి 

తజలములోే 100 పలముల పెని( జెస్నిన మేకమాం సమును దశమూలములు పో త్వువపుల 

ము జీవనీయగణపు జాపధములు ఏబది ఏబదిపలముల చొప్పుననువేర్భవలయును. 

-కుర్రి వలాది తలము. ని 

Er ఏలా మురా' సరల గ శ ్లఅజదారు కొంతీ చండా సిటీ నలద్ద 

చంపక హీమపుప్పకి, స్టాణేయగంధ ర సపూతిదలా మృణాల శ్రీవాస 

వందురు నఖాంబు నరా గ కష్టం. 99. కాళీయకం జలదకర్కట చం 
దనశ్రీ ర లః సలం సపిక్ర్షనం “నహకంకమం చ పక్కా. సురు వమ్ము 

లఘులాం భతయా వినీయ తెలం బలాక్యథనదుగ్ధయుతం చ దభ్నా. 
“రధ 

100. సార్ధం పశేత్తు హితే మేత దుదాహార ని వాశేమయేవు బలవర్ల 
య 

పపుః సృకార, 

న్పికలు తాళ పర్డె 'బీవదారు శిలాదేకు "రీణుక అను గంధ ద దృష్యము, చోర 

ఫుష్పీ కచ్చూరము జటామాంసి సంపంగ నాగసేసరముఖం దవనము 4 జవ్వాది కస్తూరి 

జాపత్రి వట్టి వేరు (శ్రీవాసమను గుగ్గులు పము కీ 

ము కురు వేరు ల వంగపుపట్ట వెంగల్వకోన్థు వ్రూనివసప్రు తుంగము సలు క ర్వా,.టకొఫ్ఫేంగి 

చందనము లవంగము జాజి కాయ మం జిస్ట కుంకుమపువ్వు వీటిని భాగముల చొప్పున", 

వోజుకినంత పలుకు తెచ్చి క ల్కు_మును చేసి దానిలో ముత్తువపులగ సుక సాయమును "సూల 

ను “పిలుగును చర్చి వండి తైలమును సిద్ధము చేయవలయును. ఇయ్యది వాతనోగము 

లలో హీళక రము, బలమును కాంతిని శరీరమును వృద్ధి నొందించును, 

క్కెసగడ్డి నఖ మను గంధ ద దృశ్య 

త్రం బలా శెరీయశతై తైఅములు, dae 

కా, బలా సికకాషథక ల్కా_-భ్యాం _త తెలం పక (౦ పయో న్వితం, 

సర్వవాతవికారఖ్ను మేనం చే రీయపా చిత్. 101. 
* 

తో 
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ముత్తువపులగపు కపైూయము కలము వీనిలో-పాలను కలిపి అందు చమురుశు 

వోని వండవలయును, ఇయ్యది అన్ని తెజంగులగు . + వాతవి కారములశు పోంగొట్టును, 

ఈరీతిగ"నే ముల్గుగోరంట తైలమును కూడ చేయుదురుం ఇయ్యాదె బలా తై అము అని, 

జ రీయ లై లము లనియన బడును, 

అఆ బెలామహాబలాతెలయులు. రఆా- 

న్, బలామూూలక పాయస్య దళమూలిక కత సస్య చ, యవ కోల 
కులు్గేస్థ కాషథన్య పయసా తథా, 92, అష్టావస్టా శుభా భాగా 
క్ దేక స్తబేకతః, పచే దావాప ప్య మధురం Fs ,సింథవసంయు 
తం, 98 తథా నురుసర్హ రనం సరలం చేవదారు చ, మంజిపాం చండ 
నం కుప్ప 'మేలాం కాలొనుశారిబాం. 94, మూంసీ శె లేయకం 'ప త్రం 

తగరం శారిబాం వణాం, శో ణావరీ  మశ్వగంథాం కొతపు మాం ఫునర్నపోం 

95, తత్సాధునిద్దం నావే రాజే మృణ 'యేఇఒవీ మ్మా వ పక్షీ ష్య కలే. 

సమృ క్పునిగు పం ని నిధావ యేల్. జలా ల మిదం నామ్నా సర్వవా, 

తవికారనుత్ , యథాబల మయో మాశ్రాం సూతికాయె ప ప్రదాపయేత్ , 
96. యాచ గర్భార్థిని నావీ క్రీణళుక శ్చ యః "పుమాకా, తీణ 

వాలే మర ర,వాలేభిపాతే మధి కే. ధవా. 97. భగ్నే శృమాభిపన్నేచ 
సర్వ శై వేష పరయోంజయేత్ , సరా నా కేపకాదీంశ్స వతవా వ్యాథీ న్వు 
పోవాతి. 98. హీక్కాకాస మధీమనం గుల ల్మక్యాసం సుద్దుస్తరం, వక్తా 
సా నుపయుజై గతే ద న్హవృద్ది మపోహతి. 99, వ్రత్యగధాతు; సురుహో 
భవెచ్చ స్థి సిరయావనః వతస్టిరాజ్ఞాక _రృన్యం రాజవమూతా' త్రాశ్చ యే నరాః 

100 సుఖిన నఃనుకుమా రా శ్ బలిన వావీ యే నరా 

ముత్తు వపులగను వేళ్లతో చేసిన కపాయముతో గాని దశమూలముల క పాయ 

ముతో గాని "అసపండు యవలు ఉలవలు వీటితో "పె ట్రిన కహెయమయుతో-గాని నమనుగా 

పాల నింతకం శు నెన్మి ది కెట్టుగా పోసి ఒక పాలు నూనెను సెంధవలవణను మధురాది 

శాషధయులం అగరు సరళరసము జేవదారు జూప శ్రీ మంజిష్టము చందనము ఇెంగల్వ 

కోస్త ఏలకులం గ గ్రుంధితగర ము శిలాబిక్తు జటామాంన్ అవప్రి వస వీల ల్ల పిచ్చర అళ్య 

గంధ సదాప కెల్ల శే వీటి నన్నిటి నొక భాగము తీసికొని బంగారము వెండి మట్టి 

వీటితో చేనితో "నను చేసిన యొక పాత్ర యునందు సిద్ధము వేసీ తర్వాత కలశములాః 

పోని బాగుగా మూత సె పెట్టి యంచవలయున, ఇద్దానికి బలాశ్రైలనునిపేరు , సను స్థవాత్త 

$0 



984 చకద త-=-_౨౨, వాతవ్యాద్యధి కారము. 

వికారములనుపోంగొట్టును. ఈమా తృలను బలానుసారముగా పృసవించిన సీకి ఈయవ 

అయును, దీనిని నరృము కాగోరు ్ర్రీలును వీర్యము క్షీ ణించి చిన ప్రరుషులును శ్రీకవాతము 

నందును మర స్థానమున 6 గల దెబ్బలయందును ఆఫ్సివాత మధ్రితే భద్రము లగు పరిశ 

మలయందును ఉపయోగింపవలయును. వెక్కిళ్లు దగ్గు అధ్ధిమంథము గుల్మ ము భయంకర 

మగు శ్వాసము అండ వృద్ధి వీటినిఅరుమూ సములు సేవించిన నశింకం జేయుము, దీనిని నేవిం 

చిన ఛాతువృద్ధి సలవాంకును స్టిరమగు యౌవనము కలవాడును అగును, రాజులు రాజ 

నేనకులు సుఖివంతులు సుకుమారులు బలవంతులు నగువారును నేవింపవలయును, 

రి విష్ణు తేలము. థ9ఆా- 

న్లో, శాలపర్టీ పృశ్ని పర్టీ బలా చ బహునవు త్తి కా, 101. ఏరం 

డస్యచ మూలాని బృవాత్యోః పూతిక స్య చ, గ వేనుకస్య మూలాని 

తథా సహచగస్య చ 102, ఏపాం తు పలికె రర కి క రల రా లేల వస్థం విపా 

చయేత్, ఆజం వా యది వా గవ్యం తీరం దద్యా చ్చతు 
యగ. 109. అస్య ,తేలస్య పక్వస్య భణ ఏర్యమతిః పరమ్, అ 

నాం వాతభగ్నానాం వంజరాణాం తథా నృణామ్. 104. తెల మేత త్ప్ర 

యో కృవ్యం సర్వవ్యా నివారణమ్, ఆయుస్తూం శ్చ నరక వీత నిశ్చ 

"యేన దో భవేత్. 105. గర్భ మశ్వతరీ 'వీంద్యాల్ న చ మృత్యు 

వళం వ్రజేత్, హృచ్చూలం పార్ఫీళూి ంచ తౌ వాన్ధావభేదక మ, 106. 

శామలో పాంకురొ గహ్నం శర్క_ రాక్ష కినాశనం, వీకేంద్రి యా శుక 

నష్టా జరయా జర్టరీకృ "తాకి, 107. యెపాం చై వ "క యావ్యాధీ 

రంత వ తృ వృద్ధిళ్చ చారణ అర్జితం గలగండం చ వాతశోణిత మేవ చ, 

108. ప్రయో యా న ప్రసూయంతే తాసాం wl వ వ్మయోజ 

యేత్ , వత దజ్జం వరం (తైలం విష్ణునా పరికీర్షితం, 109. 

తెలము 1 (వస్థము; మేకపాలు లేక అవుపాలు 4 ప్రస్థములు, ముయ్యాకు 

పొన్న' కోలపాన్న 1 ము శ్రవప్రులగము ెద్దపీచర ఆముదపు వేళ్ళు "నేలములక, వేళ్లు “పెద్ద 

ములక “వేళ్ళు క్రాగుగచెక్క. గోధుమ వేళ్ళు ములిగో రింట'వేళ్ళు ' వీనికల్మములు వశే 

కము 11 పలములు చేర్చి విద్దపజుచిన ఫఘృుతను వాతరో గముగల మను ష్యూలకు గుజ్జము 

'లకు వీనుగులకు గూడా గ్రేష్టమయివది, ఇది వంధ్యాదోషమును హరించును. ఆయువు 
నిచ్చును. వలీపలితములను హృచ్చూలపార్శ పాల అర్థావభేదక ము 'కామిల'పాండువు 

అశ ఇం ద్రి యనష్టము అం క్రవృద్ధి ఆర్జితవాతము గలగండము: వాతరకృములను హరిం 
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చును, ఆవుల కిచ్చివచో పుట్టిన దూడలు బ్ర దుకును,ఎఇది విష్ణువుచే చెప్పబడిన దివ్య 

యోగము, ॥ 

అరి నారాయణ తేలము. ర్రిత్రా- 

శ్లో, విలా(గన్నిమంధ స్నోనాక పాటలా పారిభ దకాః,. వ సార ౧ a Cy +0 
ణ్యళ్వ్వగంధా చ బృహాతీకంట కారికా, 110. ఖలాబాతిబలా చైవ థగదం 

ప్త సపునర్నవా, ఏపాం దళఫలాం భాగాం కృతుర్ష )లేంభ సః పచే 

త్ , 111. పాదశేవం పరిస్రావ్య తైలపాత్రం ప దాపయీత్ , శతపుప్పా ర్ అజా ఆ ) 
దేవదారు మాంస శై లేయకం వచా. 112, చందనం తగరం కష్ట 
మేలాపర్ష చతుష్టయం, రాస్నా తురగగంధా చ సెంధవం _సపునర్ష్న 

వం. 118, ఏసాం డ్విపలికా న్భాగా న్పేవయిత్యా వినికీవీత్ , శతా. 

నరీరసం చెవ తై. లతుల్యం ప్రదాపయత్ , 114. అజం వా యదివా 

గవ్యం తీరం దత్వా చకుర్గుణం, వానే వస్తా తథాఒభ్యంగే భోజ్యే 
చెవపశస్థ జే, 115. అశో్టవా వాతసంభగోష్నీ గజోవా' యది వానరః, 
పజ్దులః వీఠసర్పిచ తై లేనానేన సిద్దుతి 116. అథధోభాశే చ యే 
ర గ. p 

వాతాః శిరోమధ్వగ తా శ్చ యే, దన్తళూలే హను స్తంభే మన్యా 

సంభే గలగ హా, 117. యస్య శువ్యతి వైకాంగం గతిర్యస్య చ 
జి ల . QQ 

నిహ్వాల్కా శీణేద్రియా నష్టళుక్రా జ్యరక్రీణాశ్చ యేనరా2118, బధి 
రా లల్లజిహ్వోళ్చు మంద మేధస ఏవచ అల్పవజాచ యా నారీ 

_ య లీ 

యా చ గర్భం న విందతి. 119. వాతార్తౌ వృవణా యేపా మన్తి 
వృద్ధి శ దారుణ, ఏత _త్తెలవరం: తేషాం నాన్నూ నారాయణం స్త్ర 

తమ్, 120. తగరం నత మత్త స్యా దభ్గావే శీతలిజటా, 
మా రేడు కోర నెల్లి పెదమాను పున్నాగ బాడిద గొంతేముగోరు చెక్క పెన్నేరు 

"పెద్దములక చిన్నములక ముత్తువపులగము పెద్ద నుత్తువప్రులగము పల్లేరు గలిజేసు సీ టీనిపది 

పదిపలగుల చొ తెచ్చి నాల్గుగ్రోణముల నీట్రిలో పక్షము చేయవలయును, నాల్లవపాలు 

నీరు మిగిలియుండ లగా 4రిపలముల నూెనెనందు చేర్చ్వవలయును, తరువాత నదాప 'ేవదా 

రు జటామాంసి రసొంజనము వన చందనము గృంధితగరము చెం౫ల్వకోస్థు వీలకులు 

ముయ్యాపపాన్న కారుమినుము కారుపెసర సన్నరాస్త "సెన్నేరు సెంధవలవణము తెల్ల 

గలిజేరు వటి నన్నిటిని శెండురెండుపలములు తీసికొని నూరి కలపవలయును. మతీయు 

ను 48 పలనుల పిల్రిపిచ్చర రసమునుకూడ చేర్చవలయును, మేక పాలు లేక ఆవుపాలు 
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లుగాని నాలుగుొట్లు పోసి తైలమును సిద్ధమును చేయవలమును. తరువాత దానిని శ్రా 

గుటకు గాని తలంటునకుగాన భోజనమువందు గాని యబ మోగించిన (గ్రే ప్టము. వాతము 

చేత పడిపోయిన వాండుగాని గుణము నీనుగు మున్నగు నవిగాని పంగువు [ముడ్డితో 
దోగియా డెడువాండు] గాని ఈతెలమును నేవించినచో బాగుపడువు, .శరీరపు అథో 

భాగమునందలి వాతములను తీలమధ్య్థృములో నుండు వాతములును దం౦ంతకూల మో 

కాళు పట్టుకొనుట మన్యా సంభను గళ్ల గృహము అవయయము లెండపోవుట నడక పడి 

పోవుట ఇంద్రియము శ్షీణించుట జ్వరము వేతశ్త్షీ ణించుట మున్నగుగుణములున్ను చెవుడు 

నాలుకను వొంగ గారుట మేధస్సు మందగించుటయనునవియు నశించును, కొలద్రిమంది 

(అనగా అల్స సంతానము బిడ్డలంగల ప్ర్రీయును గర్భము నిలువని చిన్నదియును దీనిని, 

_సేవింపవలెను. వాతమువలన అండవృస్థియను అంత్ర వృద్ధియను కలిగిన వారలకును నీ 

నారాయణ_తైలము శే పమెన దని. చెప్పబడినది, 
Tee Oe అ రా 

టి మహానారాయణ తే లము, తు 

శ్లో, శ తావరీ బాంశువముతీ పృళ్నిపర్తీ శరీ వరా, 121. వరండ 
స్య చ మూలాని బృహతోోః పూతికస్యచ, గవేధుకస్య మూలాని 

. తథా సహచఛరస్యచ, 122, వపాం దళపలా న్భాగా౯ జలదోితే విపాచ 
యేత్, పాడావశేపే, పూలే చ గర్నం చెవం సమావపేత్ .128, ఫున ॥ ర్స యా ' ష్ 

'ర్నవా వచాడారు శ తాహ్యో చందనాగరు, శె లేయం తగరం కుష్టు. మే 

లామాంపీసితా బలా, 124, అ శ్యాహ్యూ సెంధవం రాన్నా పలాగాని థి డాం ॥ రు చ పేవయెిత్ , గవ్యాజపయసః ప్రసా జ్య్వాద్యా వత వ దావత్ . 
. ధి లో WU 

రం రసవస తలవసంణం వి fn on Dan. 125 శ తావర్ స ప్రస్థం తలి ప్రస్థ పాచయెత, అస్య తెలస్య సిద్ధస్య 
_ శృణుపిర్య మతేఃపరం, 126. అశ్యానాం వాతేభగ్నా నాం కులజరాణాం 

ల ఆం sO <n జన అనా ళం ' నృణాం తభ్యా (తెల మేత తయో కృహం సర్భఐ తనివారణం, 127, 
" దనం మజాను రకం గమ = న్. | గ  ఆయుప్లాం శ్చ నరః వీశ్వా సిశ్చ యేన దృథభ వేత్ , గర్భ మశ్వతరీ 

విందే త్క్ంపున రానుఐ తథా, 128, హృ-చ్చ్భూలం వార్మ (శూలం చ 

తళ్జెై వార్థావభదకం, అపచీం గండమాలాం చ వాతర కం హనుగ 

. హం, 129, కామలాం పాండురోగం చ హ్యశ రీం బాపీ నాశయీత్ , 

తెల మేత దృగవతా విష్ణునా. పరికీ ర్పిగం, నారాయణమితి ఖ్యాతం. 
వాతా న్లకరణం వరం. 180. 
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పిల్లి పీచర ముయ్యాకుపి "న్న కోలపొన్న క చ్చూరము త్రీిఫలములు ముత్తువపులగ 
ము ఆముదపువేళ్లు చిన్న యులక పెదములక వేళ్ళు గానుగవేళు ములుసోరంట జీళ్ళు య ns వ ౧౧ య Jon 

వీటి నన్నిటిని పదిపదివలయులు తీసికొని ఒకద్రొణపరిమిత మగు నీటిలో పకర్షముచేసీ 
నాలుగవపాలు నీరు మిగిలియండంగాచి వడియం గట్టి గలిజేరు వన 'జేవ చారువు 
శతపుపష్పు ర కచందనము అగరు రసాంజనము గ్రంధితగరము చెంగ ల్వకోస్టు ఏలకులు జటా 
మూంసి, ముతువపులగము కాలిపర్టి పెన్నేరు పైంధవలవణము సన్న రాస్త వీటి నన్ని 
టిని ఆర్ణపలముచొప్పున నూరి ఆవుపాలు 82 పలములం మేకపాలు -$2 పలములు 

జాలకును ఈ తెలము నుపయోగించిన అన్నివిధము లగు వాతములం బోయగెట్లును. దీనిని a... 

తగినవాడు నిజముగా నాయుష౦తు. డగును, దార ట్రము గలవాండునునగును. కిన్నర Uy గా డం (శ్రీలు నేవించినను గర్భవంతు లగుదుగనిన మనుష్య స్త్ర్రేని గుటీంచి ఇెప్పవలసీన బేమిని 
సృదయశూలము పార్శ్వపునొన్పీ అర్హావఖేదకము అపచి గండమాల వాతర కము 

? = లావి న. ముల పొంశ వోసము మూతక న Cc; ఎ. స 
వూ కాళ్ళుపట్టుట కామెల ను (ల లగ్రమును వోలయొట్టును ఇయ్యుది 

భగవానుం డగు విషువు చేత గీ ర8ంపంబడికది నుహినారాయణవమను తెలను, వాత అం ~~ 
(ou 

దోగములకు మృత్యు వ్రాయ మైనది. 

=~ అశ్వగంథా తేల ముం es 

Rs | waa) ష్ 0 క ల బ్లో రతం SENS శ (గంఛాయా జల ద్రోణేంఒళ శెపీతం, 181, 
చ్ శ్ f Th గ వస్తాం విస్రావ్య విపచే తాలం శీరం దల గ చతుర్దుణం, క్క ర్య గూల 

నాలక విన కింజల్క_ మాలతి. 182, సుయ ర బేర మధుక 
నా టో జప రి ఆసు అదు wars అధ దో భాొరిబా పద్య కెస్పరె , మేదా పునర్నవ దాతా మంజిస్టా బృహాత్రీ 

గె ల _ 3 అద టల ర జవ ద(యెః. 188. వల లవాలు త ఫలా ము_స్త చందనపద్న కె ) సకం రకా 
3 WD సవాష్ట త అలో జక ఇడ € క శయం వాతం రకవిత్ర మస్ఫృగ్గరం, 184. హన్నా త్పుఖ్యబలం కుర్యా 

సానా సవర్షనం శరేతో'యోనివికారఘ్నం. ఘాణళోషాప తృ శానాం మాంసవర్ణనం, యోనివికారఘ్నం, ఘ్రూణల్ పాప 

కర్త ణమ. 185. వండానవి వృపాన్కు- ర్యా త్వా నాభ్యంగానుబాసనై |, యె రా 
నూరుపలముల యశళ్వ్యగంధను అనగా "పెన్నేరు గడ్డలను దెచ్చి ఒకదో ఇము 

నీట్రీణో వండి నాలవపాలు నీరు మిగిలియుండ లగా గుడ్డను వాసెన(గట్టి నాలుసు ఇంటు ॥ గ 
00 

He 
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సాలు పోసి “తైలమును చేర్చి పక్వము చేయవలయును, 'శ్రావమర దుంప గింజలు దాడ 

కింజల్కు_ము మాలతీపూవులు కురు వేరు యవష్టీవుధుకము సుగంధిషాల కమలకేసరము 

లం మేద గలిజేరు దాక మంజిస్ట్రము ములక "నేలములక ఏలకులు నూగుదోస శత్రీఫలము 

లు తుంగము_స్పలం చందనము పద్ధాత్షము వీటీని కల్కమః చేసీ కౌలిపి తైలమును సిద్ధము 

చేయవలయును. ఇయ్యది రక్తవాతములను రక్తపి త్తములను (వదరరోగములను నశింపం 
జేయును. శరీరమునకు పుష్టిని గలిగించును, ఎండిపోయిన వారికి కండలు పెట్టును. 
వీర్య వికారములను యోనివికార ములను నశింపంబేయును, నాసి కాదోషములను నశింపం 

జేయును. ఈ-తెలము త్రాగుట తలంటికొనుట. తలకు రాచుకొనుట వీటినివేయువేత 

సపఫుంనకులకునయితే ము పుంస్వము నిచ్చును, 

డ్రి మాలకాద్య తేలము, de 

న్, మూలక స్వరసం మలం టర దధ్యన్లుకాంజికం, 186, 

తుల్యం విపాచయే త్క_లై్మ.? బలాచి తృకసెంధవై$ విప్పల్యతివిపా 

రాస్నా చవికాగురుచిత్ర కే ఏ 187. భల్లాతక వచాకుష్ట్రశ్వదంస్ర్రావిళ్వ 

భేవజై క సువ్మ్క_రాహో (కీల శ తాహ్వోనతదారుఖి?, 188. తత్సిద్ధం 

వీత మత్యుగ్రా౯ హాని వాతాక్షకా న దాన్, 
లో జావ రారే — శ 

కరువేరు న్వరససును నూ'నెు పాలను “పెరుగు అవ్షు'కాంజీక ము వీటి నన్ని 

టిని సమాసిభోగములుగా చేసీకోని వానియందు ముత్తువఫులగ ము చిత్రమూలము సెంధ 

వలవణము పిప్పళ్లు అతివన సన్నరాస్మ చవ్యము అగరు ఆముదపు వేళ్లు నల్లజీడివి త్తనము 
లు వస చెంగల్వ కోస్టు పళ్లేరు శొంఠి పుష్క రమూాలను కచ్చూరము మారేడు వేళ్ళు సదాప 

తగరము జేవబామవు వీటితో చేసిన కల్క_యునందు తెలమునుపక్వయి. చేని త్రాగిన 
యొడల భయంకరములగు పొళరోగములను నళింపంజేయను. 

బుర్ర రసోన లైలము, గ్రిత్ర.. 

వో, రసోనకల్క_స్వర నేనపక్ళం తెలం పిబే ద్య _స్త్వనిలామ 
యారర్తకి తస్యాళు నళ్య ని హీ బాతరోగాః గ్రంథా విశాలాఇవ దుర్ల్ణ్భ 

'పీంతాం. 189, 

ఉల్లి గడ్డలతో చేసి సినకల్క_మును ఉల్లిరస మును చ పక్యము చేనీన తె “తెలమును ఛాత 

రోగము చేత సీడింపంబడు వారు. శేవింపవలయ్ను, నమ సవాతరోగములును చికీళ్ళ 

చేయనలవికాని ల్ ంథులునుకూడ దీని సేవింయటచేత నశించును, 
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య 

లైల మనల్పతుపోదక సిద్ధం మారుత మస్థిగతం వినిహా న్లి, 140. అనల్బవ 

చనా త్త త్త, తుల్వే ౩ క్యాథతు కుహోదేే, అకలోో.౭కీ భవే తే 

యః స్సాఫ్యః శేవలే ద్రవే. 141. 

శేతకి నాగబల అతిబల వీటిని 'చాలరసముతో పకమువేసి తుపోదకమును 

కలిపి "తైలమును సిద్ధము చేసి సేవించినయొడల అస్థిగత మగువాతముల కూడను నశింప 

జేయును. మూలమునందు అనల్పర నేన యనినందున్ క షూయమును తుహోదకమును సమాన 

కో, -కీతకీ నాగబలాతిబలానాం యద్బహులేన రనేన - వివక్యం, 

ముగా తీసీకొనుచుండ వలయును. శీవలరసముతో చే సిద్ధము చేయు నెడల కల్కు. ము లేక 

య్ చేయవలయును. 

ఖై పసెంధవాద్య ,తెలమ్ము ఆ 

న్, చ పలే సెంధవా త్పంచ శుంక్యా గ్ర గ్ సి చిత్ర కాత, EN 

EN భల్లాతకాసి నివింశతి క్వ తథాథ క్కే ఆరనాలా న్్పేజ త్పగిస్టం తేల 

మేతే డే రపత్యదం, గభ్రధ, స్ఫ్యూరు గహ రో ర్తి సర్వవాతివికారనుల్. 

సెంధవలవణము జెండుపలములు, అయిదుపల ములు శొంఠి, మోడి చిత్రమూలము 

కెండుశెండుపలములు క లిపి నల్లజీడివి త్రనములలోని పప్పు 21 ద్రోణముగంజి వీటియందు 

16 పలముల "తైలమును పక్వము చేయవలయును. ఇయ్యది గృథసి ఊరు గృవాము 

మూలరోగము మొదలగు సమ _స్సవాత వ్యాధులను పోంొట్టును. 

| అం స్వల్షమావ శె తెలము. ఆ 

శో తై సేలం సుచి. భ్యంగే మావైంధవసాధితం, బాహు 
యా 

శీర్ష? శే నస్యం పానం చౌత్తరభ క్రి కికం, క్వాథోజత, మావనిపూ ఏద్యుః 

సంధవం కల్క మేవ చ, 148, 

మినుములు నైంధపలవణము వీటిలో సాధించిన తైలమును తెచ్చి వాతమువలన 

పట్టుకొని పోయిన అవయవములకు మర్దన చేయవలయును, చేతులు తేల వీటియందు 

గల వాతములయందు అన్నము తినుటకంశు ముందుగా నీ_తెలమును త్రాగవలయును, 

నస్యవిధిని చేయవలయును. ఈతైలములోే మినుములతో సిద్ధము జేయంబడిన నైంధవల 

వణపు కల్కమునుకూడ కలపవలయుునుః 



240 చక ద తే ౨౨, వాతవ్యాద్యధికారము. 
She 

అం మాషృతైలము, థతూ- 

న్లో, మాహాత్త గుపాతివిషపోరుబూక రాస్నాశ తాహ్వాలవకై ః సుపి 

,చతుర్లుణో మావేబతా కపాయే శైలం కృతం హన్తి చ పక్షవాతం, EY: 
“లు 

దా 

మినుములు దురదగా ండి య స్రిమధుక ము ఆముదపు వేళ్లు సన్న రాస్తు. నదాప 

నెంధవలవణము వీటికల్క_ములో నాలుగుశెట్టు మినుములను వ ము త్తవపులగ పుక సాయము 

నుచేరి యందు తైలమును పక్వ్వము చేయవలయును... ఈత్రెలమును నేవించినచో పక్ష 

వాతీములును నశించును, 

ధ్ర ఇంక నొకనిధమగు మాష తలను. ఈ 

శో. మావప స్థం సమావాప్య పే త్సృమ్యాగ్గలాథ కే, పాద జే 
లం (JRE జు 

పేరనే తసిన్ శ్రీరం దద్యా చ్చతుర్లుణమ్. 145, వ్రస్థం చ తీలకైల 

స్య కల్క_ం దత్వా క్ష సమ్మితం, జీవసీయాని యాన్యప్టై శతేవుప్పాం 

సంభవం. 146, రాస్నాతే గుప్తా ప్లా మధుకం బలావ్యోవం త్రికంటకం, 

పశాఘా కార్తి తే వాతేకరశూలే సుదారుడే. 147. మందశుతే” వాన 
- ది లె ‘WW గ 

వశే తిమిచే చ త్రిదోపజే, హస్లకంపే శిరఃకంపే విశ్వ్యాచ్యా మపచా 

హుశే. 148. శ స్తం కళాయఖంజేచ పానాభ్యంజనవ స్తిభిక) మావ 

తేల మిదం శన్ల మూర ర్ల పజత్రుగ దాపహ మ్. 149, 

16 వలముల మినుములను తెచ్చి ఒక న్రోణము వీట్రిలాశ వండి నాల్ప్లవ సౌలు నీరు 

మిగిలియుండం7గా నందు నాలుగు కెట్లు పాలన క లపవలయును. పీమట “పఏియారుఫల 

ముల నువ్వుల నూ నెను ఒక్కొక్క కర్ణ ము (అనంగా పావుపలము) 'జీవనీయగణప్పు లాం 

పషధములను సదాప సెంధవలవణము స సన్నరాస్క దురదగొెండి ముల్లంగి ముత్తువపుల 

గము. శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు పల్లేరు వీటిని. కల్క_ము చేసి అందు కలిపి ఆకల, 

మునందు సిద్ధము చేయంబడిన తైలము పతపాతీములను అర్జితవాతిములను భయం 

కరము అగు కర్ణ ళూలలను వినిపింపక పోవుట చెవుడు తీ, దోపషములవిలన 6 బుట్టిన 

తిమిరరోగములను కంపరోగములను. శిరుకంప వా స్తకంపములను బాహుశోషములు 

అపబాహాకము. బధిరరోగము మున్నగువానిని కలిగియన్నయెడల దీనిని త్రాగుట 

యును రుద్దుకొనుటయును వ సీకరముల నుపయోగించుటయును మంచిది, ఇయ్యాది 
త ae, 

మాపై లము. ఇది సఖి గములయందు కలిగిన వాతరోగముల నన్నిటిని వోయొట్టును, 



-ఆ(్రి మాడ వవిధప్ర మాష తై అము. ర్రిత్తా- 

నో మాహాతసీ యవక్రరుంటక కంటకారీ గోకంటటుండుకిో' 
జటాక వీ కచ్చుతో మొ, కార్చాసకాస్థ్రి గణ బీజ కులుళ్టకోల క్యా భే 
నబ స్పవిశితస్య రనెన వావీ, 150, శుంఠ్యా సమాగధిక యా శత్రపుప్ప ఆశా 

యూ చ సెరండమూల సపునర్నవయా సరణ్యా, రాన్నాబలామ్భృుతల 
తాకటుకే ర్విపక్యం, మాషాఖ్య మేత దపబాహుహరం చ ెలహ్. యై 

టి 

151. అర్థాంగళో వ మప తొానక మాథ్య వాత, మాకేవకం సుభుజ 
కంపశిరః ప కంపమ్, నస్వేన వ సివిధినా పరిపే.చనేన, హన్యా తృటీజ 
ఘునజానురుజ శ సర్యాః, 152. 

మినుములు, అవిస్కె యవలు, గోరంట, చనేలములక, పేరు, బిలేడు దురద 
SU య 

గొండి, శ్ర త్రివిత్తులు, ఉలవలు, జనుములం వీటితో కషాయమును చేసి మేకమాంస 

పురసమును శొంఠి, పిప్పళ్లు సదాప, ఆముదపు వేళ్ళు, పిల్లవిచ్చర సన్నరాస్త్య ముత్తవ 
పులగము తిప్పతీగె క టుకరోహీణి వీటిని చేర్చి, పక్యము వేసీన “తెలము మాష్మతెల 
మునంబడును, ఇయ్యాది ఆపబాహుక వాతము లను పోంగొట్టును. సగము శరీరములో 

చచ్చుపుట్టుట, అవతొానకము, పూర్త వాతమును, వాతేర కము, భుజళిరుశందములు 
( 9 5 +" బాన ( గ 1 

మున్నగువాని నన్ని టిని వస్తికర ములు పరిషెకము మున్నగు చికిత్స లమాల మున 
నశింపం జేయును, 

=ఆక్షఖిగ్రి బృహ న్హాష, శైలము, థయా 

న్లో, మావక్యాఖే బలాక్యాఖే రాస్నాయా దళమూలచ్చేయ 
వకోలకులతా నాం భాగమాంసం భ వేత్సృథక్. 158. వనీ లె లస్య 
చ ప్రస్థం వరం దత్యా చతుర్దుణమ్, రాస్నాత్మ గుప్పాసింధూర్ల చ్త్రా 
ప్యౌగరండముస్తకె!. 154. జీవనీయె రృలాయోయమెః పచే దక్షసమె రివ రగా విద. దా స్మ. వూ న. క్ హస్తకంపే శిరికంచే చాహుశేపేసవాహుశే, 1565. చాధి శే 

౮ ద ర , a \ కర్ణభూలేచ కర్ణనాదేచ దారుణే, విశ్వాచ్యా మర్షితే కల్లే గృధ్ర స్యా 
మపతానశే. 156. వస్త్వ్వృభ్యంజనపానేవు నావనే చ వయోజయేత్ , 
మాషతెల మిదం శేష మూర ఏజతుగదాపహ మ్, 157 కథ ప a Jo ఖం Cy ల స్టాః వడే వాత్ర విభ్ష్యంతేన కీ ర్హితాః, 

మినుమలకపాయము, ముత్తువపులగపు కషాయము, సన్న రాస్త కషాయము, 
దళశమూలముల కషాయము యవలు, టసపండ్లు ఉలవలం వీటికపాయము, మేక 

81 



242 చ క్ ద_త్రా౨ £7 వాత వ్యాద్యధికార ము, 

మాంసపు రసము వీటి నన్నిటిని (పత్యేక ప 'క్యేకముగా 16 పలములు తీసీకొొనవల 

యును. అందు కేరి పలకల _తెలమును 64 పలముల పాలను సన్న రాస్త దూలగొండే 

సెంధవలవణాము వీల్ల పిచ్చర, ఆముదవు వేళ్ళు తుంగముస్పెలం, జీవనీయగణప్రు కెషధ 

ములును మత్తువపులగము మీరియములు పిప్పళ్ళు వీటి నొక్క పాలును, చేర్చి కల్బు 

మును చేసీ పెదానియందు క లిపి సిద్ధయుచేసి నేవింపవలయును, ఇయ్యది, హ స్తశిరః 

కంపములను, బాహుశోషము, అచబాహుక ములను ఫోంగొట్లును, చెవుడు చెవిపోటు 

చవిదిమ. మున్నగువానియంచ ను విశ్వా-చీనోగమునందున్తు అర్జిత వాతము కుబ్దవాతము 

గృడ్రనీ అపతానకము వీటియందును, వ స్పీక ర్య రుద్దుట క్రాసట న స్యవిధి “మున్నగు 

వాని ద్వారా ఉ పయోగింపవలయును, ది ఊర్జ్వజ శ్ర తుదోగములను వోంగొట్టునుం 

ఇయ్యాది బృహన్నాప తైలము అనబడును, 

_అ౮ నుహామాషలే లము. త్ర 

తో, మా వస్యాన్ధాఢకం దతా్యా తులార్ధం దశ మూలతః, 158. 

వలాని ఛాగమాంసస్య శ్రీ క్ర ంశ్ర ద్ద్యోణేంభసః పేక్, పూతళీ లేక పూయే 

చ చతున్దాంశావశారితే. 159. ప్తస్థం చ తిలతెలస్య పయో దద్యా 

చృరుర్ధునమ్, ఆత గప్తోదుబూక శ్చ శ తాహాలవణ త్రయమ్. 160. 

ఉయాని మంజష్టా చవ్య చిత్ర, క కట్ఫలమ్, సవో్న్న షం ఫిచ్చలీమూలం 

కాస్నమధుక చై సెంధథవమ్. 161. చెవదార్భమృ తాకుహం వాజగంథా 

వచా శరీ ఏతె రశ్లసమైః కలె... సాధయే న నృృదునాన్నినా. 162, 

మాఘాశార్డి కే వాలే చాధిశ్వే హనుసం గ్రవా కర్ష నాదే శిరః శులే 

తివిరే చ "లి దోవ జే, 168. పాణిపాదశీరో గ్ర్వాభిమణే మందచం 

క్ర మే, కలారరుఖంచే పాజ్జుల్యే గృధ్ర స్యా మప బాహుశే. 164. పొనే 

వసా తథాభ్యంచే న స్వే క కాతీపూరణే, తైల 'మేతత్ప్రళంస్తి ని సర్వ 

వాతరుజాపహవ్. 165. 

మినుములు శి2 ఫలములు దశమూలములు 50 వలములు మేకమాంసము తీ0 పల 

ములు వీటిని ఒక ద్రోణము నీటిలో వైచి వండవలయును. తరువాతను వడియకట్టి 

చక్కు గా చల్లార్చవలయును. ఈక హాయమును వడెయకట్టుటకు దింపినప్సుడు నాల్లవపా 

లు నీరు మిగలియుండవ లెను. పిమ్మట ఒక ప్రస్థము నూవులనూ నెను అంతకు నాలుగు, 

కెట్లు పాలను దుర దగిెండి ఆముదఫు వేళ్ళు సదాప సెంధవలవణము సావర్చలవణము వీ 

డాలలనణము 'ఈమూడింటిని జీవనీయగణమునందు వెప్పంబడిన యాషధములను 



ఎ ద తాతరంసపహీత YY. ఆం ధృ తాత్పర్య సహీతము, 248 

మంజిష్ట చిత్రమూలము గుముడు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు మోడి సన్న రాన య 

ష్టమధుకము జీవదారువు తిప్పతీా చెంగల్వకోస్థం సేన్నేరు వస కచ్చూరము వీటి న నన్ని 

ఒకొ_క్క_పావుపలము చొప్పున వేసి కల్క_మును చేసి ఈకల్కమును చుదానియం 

దు కలిపి సన్నని నిప్పుసెశ'పె నుంచి పక్ళముచేసి దింపవలయును ఇయ్యది పతువా 

తము, తలనొప్పి త్రి తి దోపములవలన గలిగెడి తిమ్మిరులు కాలు చేతులు తల మెడ వడ 

కుచుండుటు నుందముప డుట పంగువాతము సృత్రకి సీ అపబాహుకను వీటియందు తా 

గించుట వస్తులను చేయట రుద్దుట నస్యవిధి నొనర్చట చెవులలో పోయుట్క కంటిలో 

వేయుట మున్న గువాని ద్వారా యుపయోగించిన యఫ్రూర్వగుణము నిచ్చు నని వైద్యు 

లు వ్రశంసించెదరు. 

అద్రి రెండవ మహామాష తెలము, $ఖా- 

న్, ద్యివంచమూలీం నిః క్వాథ్య తెలాత్ హోడశ భి రుణక 

మూ పాఢకం సాధయిత్వా తన్ని ర్యూహూం చతుర్తుణమ్, 166. గ్రాహ 

యిత్యా తు ఏపచే తె చలి ప్రస్థం పయఃసమమ్, కల్కాంర్థం చ సమా 

వాప్య భిష గ్రివ్యాణి. బుద్ధిమాన్. 167. అశ్వగంధాం క్ట దారుబ 

లాం రాస్నాం ప్రసారణీం, కుష్టం పరూవకం భాం చే విదార్యా 

పునర్న వాం, మాతులుంగఫలాజాె ఫ్ర రామరఠం 'శతపుప్పిశాం. 168. 

గ తావ గా ముర కం పిప్పలిమూలచి తృ కమ బజీవసీయగణం సర్వం సం 
హృ్త్యెవ స చైంధనమి, 169. తే త్పాధుసిద్దం పజ్ఞ పఏజాయ మావ. తల 

మిదం హత , నస ్ టభ్యుంజనపానేషు హేవనే చ ప్రయోజయే 
త్. 170. పాలే హను స్పంభే అర్షితే సాపత న్ల్రశే, అపబాహుక 

విశ్వాచోోః ఖ౧జపజు యోార పి, Im. హనుమన్యా గ* యా చైవ 

మధిమంఛే చ వాతిశే, శుక్రవ్షయి కర్షనాబే కర్షళూనలే చ డారు 

కే, 1792, కలాయఖంజశమనే "ఛై ఖై వజ్యమిద మాదిశేత్, దశ మూ 
లాభం. దణ సిః క్వాధ్వ పాదికో భవేత్. 178. కా(థ శ్పతుర్దుణః 
తెలా న్లామశ్యాఖే ప్వ్యయం విధి 

దళయాలముల కపాయమును _తెలమున కన్న పదియారు రెట్లు తీసికొని మిను 
ముల కషాయముకు ఒకఆఢ: పరిమితిని సిద్ధము చేని, దానియందు 16 పలముల తైల 
మును, 16 పలములపాలను కలిపి కల్కము చేయుటకు బుద్దిమంతు డగు వైద్యుడు 
"పెన్నేరు కచ్చూరము, దేవదారు, ము త్రవపులగము, సన్నరాస్త ) సదాప్క చెంగల్వ 



244 చక్రద త్తంాా౨_౨. వాతవ్యాద్యధి కారము, 

కోపు గంటు భఖారంగి చేలగుమ్ముడు పొలగుమృడు శొంఠి తెల్లగ లిజేరు మాదీఫలము 

జీలకట్ద ఇంగువ 'సదాప పిల్ల పిచ్చర పల్లేరు మూడి చిత్రమూలము జీవనీయగ ఇయు 

లోని అన్ని మూలికలు సెంథవలవణము వీని నన్నిటిని కలిపి ఈమహామాష తైలమును 

సిద్ధము చేసీ వ స్తీకరముద్వారా తలంటు నస్యవిధుల ద్వారా ప్రయోగింపవలయును. 

పతఘాతము, మో శాళ్గుపట్టుకొనిపోవుట, అర్జి తవాతము, అవతం త్ర కము, అఆతనచాహు 

కము, విశ్వాచచి, పంగువాతము, మన్య్యా గ్ర హూనము, అధిమంథము శు క్ తయము చెవి 

దిమ్ము, భయంక రమగు చెవిపోటు, కలాయఖంజములు వీటిని పోంొట్టుటయందు దినిని 

ఉపయోగంపదలయును. ఆఢకపరిమిత మగు దశమాలముల క సాయమును, ఒకద్రాణనము 

నీటిలో పోసి పక్వమువేసి నాలుగవథాగ ము మిగిలియుండగా నింతక్రునాలుగు ౭ల్లు 

తె అముతో పకరము చేయవలయును. మాషకపషాయములయందు ఇదియే నిరాణవిధి 

యని యొెటుయ దగినది, 

నో గా గామ్యానూపోదశానాం తు భిన్నా సని పచేజ్జలే. 174. తం 
Mm (J 

స్నేహం దళమూలస్య కషూయెణ పునః పచేత్ , జీవకర్షభకాస్సో తావి 

దారీక' వికచ్చ్భుఖిల 175. వాతము ర్రీవసీయె శృ కలై ర్ల ర్తి ఏటీరభథా 

గికోం , రేత్సిద్దంనావనాభ్యంగా త్తే తా పీనానువా సనాత్ = 176. నిరకపా 

ర్నా స్తిక పికోన్టనం ప్రణుద త్యాళు మారుతమ్, యస్యుః ౩ పృతీణమజ్జా నః 

వీణశోక్రాజన శ్చ యే. 177. బలవుప్టికరం తేషా మల త్స్యా దమ 

గ్రామ్యజంతువులు నీటిపట్టులనుండు జంతువులు నీటిజంతువులు వీతియొక్క_ఎ 

ముకలను నీటిలో వేసి వండవలయును. ఇట్లు వపండినదానిని దశమాలముల కసా 

యముతో మరల వండవలయును. జీవకము బుషభకము విష్ణుక్రాంత చేలగుమ్హుడు 

దురదగొండి వాతనాశకము లగు జీననీయగణములోని యౌాపధ్దులు విటితో కల్క_ము 

చేసి 2 భాగములను వీనినిక లిపి సిద్దము వేసీ నస్యవిధిఅభ్యంగనముల ద్వారాను పానము 

న శీ 

కోస్టవాతము మున్నగివానిన పోగొట్టును, ఇయ్యది శ్ష్ణమజ్జ గలవారలకును, శ్రీ ణించిన 

శుక్రము బలము కలవారలకును బలమును పుష్టిని గలిగించును. అవృుతముతో ' సమాన 

ముగా నిద పనిచేయును. 
ళం ఇ 

వ సీకర ములమూలముగాను ప్రయోగించిన శిరోవాతము పక్షవాతము అస్థి వాతము 



శీ 

ఆంధ ధ్ర తాత్పర్యస సహితము, 545 

అద్రి చెతుస్స్నేేహామయు. ఎత్తు. 

శ్లో వస్గ స్థ సారి త్రిఫలాయా స్తు కులుళ్టకడపద్వయమ్. 178. 
కృష్ణగంథాత్యగఢక్యోః పథ కృంచపలం భవేత్, రాస్నా చి త్రక యో 

చే దశ మూలం పలోనితం. 179. జలద DE పో త్నాదశేషం 

ప్రస్థోన్మి తం పృథక్, సురార నాలదధ్యన్లు సాఏరకతుహోదకం, 180, 

కోలీ బాడిమవృ మోన్లురసం తలం ఘృతం వసామ్, మజ్జానం చ పయ 

శవ జీవనియపలాని షట్? “isl. కల్క_ం౦ దత్యా నుహకశే స్నేహం సమ్య 

చశేనం విపాచయిత్ , శిరామజ్ఞాస్థి” వాలే సర్వాంగ కాంగరోగిము. 

102. లేపనా వే.పళూ లేను త “మభ్యంగం వ పచాపయెతీ . 

త్రీఫలములుం 16 పలములు, ఉలవలు రి పలమలు, మునగ చె చెక్క స్ పలములం, 

తువరిమన్ను ల తులములు, సన్న రాస చిత మూలము ౪ వలములు, దశమూాలములు 1 

పలము వీటి నన్నిటిని 16 వలముల వేటిలో తై చీ క పాయము-గాం గాచి నాల్దవూలు 

మిగిలియున్న ప్పుడు కల్లు గంజి మజ్జిగ పెతేట సౌవీరమనుగంజి తుపోదకము “తగు 
దానిమ్మ మాదీఫలము వీట్ యొక్కరసము తైలము నేము కొవ్వు మజ్జ పాలు వీటిని 16 
'పలముల చొప్పున చేర్చి జీవనీయగణఫు వవాలికలను ర పంమలను వో వీటితో, 

కల్క_మును చేసీ తైలమును చక్కగా వక్వము చేయవలయును, ఇయ్యది నాడులలోని 
వాతమును మజ్జావాతీమును అస్థి వాతమును సర్వాంగవాతమును వ కాంగవాతి ములను 
కంపము కూలమున్నగు రో గములను పోంగొట్టును. దీనిని సెరోగనులయందు నర ర్దనము 
చేయవలయును. 
_ 

~ఇహ్రైర్రె కువ, సారణీ తైలము. de 

న్లో పృసారిణీశతం కస్తం పచే త్ఫొయార జేళుఖే. 188, పాద 
ని సమం తెలం దధి దద్యా త్పకాంజికం, ద్విగుణం చ పయో 
6 (or 

దత్వా కల్కా- న్ట్విపదికాం స్తథా 184. చిత్ర కం విప్పలీమాలం మధు 
కం (సి ంధవం వచామ, శతపుప్పాం దేవదారు రాన్నాం వారణవీప్ప 

ఎ రాం . ర, క లీం. 185. సృనారణ్యా శృమూలాని మాంసిభల్లాతకానిచ, పచే న్య 

ద్వగ్నినా తెలం వాతశ్లెప్తామయాన్ జయేత్ * 186, అశీతిం నరనా 
రిస్టా న్వాతరోగా నపోపతి, కుబ్దం _స్పిమితపబ్బుత్వం గృ ధ సీఖుడు"కొ 

తమ్, వాను పృష్టశీరోగే వా స్తంభం వావీ నియచ్చతి, 187. 



| తఎ--౨౨ వాతన్నాద్గ్యధికారము. 246 చక్రద త్రా౨౨ సిద్యథి 

నూరుపలనుల గొంతిమగోరు తెచ్చి న్రొ దోణపరిమాణముల నీటిలో వైచి పక్య్టమయు 

ను చేసీ 'నాల్లవ పౌలు నీర మిగిలియుండున స్వడు శె "తె అము సెణుగు గంజి కటిని సమాన 

ఛాగములుాను పాలు శండుశెట్టును శండదుశంను పలములు చిత్రమూలము మోడి 

యస్టిమధుక ము సై ంధవలవణము వస సదాప డేవదారువు సన్నరాస్త నీనుగువిప్పళ్ళు 

నాంతిమగోరు ద్రేళ్లు జటామా౦సీ నల్ల జీడివి త్రనములు వీటి నన్నిటిని కలిపి సన్నని 

సిళలో పకషయే "చయవలయును. ఇయ్యాదె చాతకఫమయులను జయిం-చును. య్ర్రైపుకుషు 

లకు సొధారణయుగా గలిగెడి వాతరోగములను పోయగొబ్తును. గూని తిమ్మిరి వంగ 

ము గృధిసి ఖుడుక వాతము అరి త వాతము హను స్థంభము పృష్ట వ సంభము Uy వా స్తంభ 

ము మున్న గునవియును దీఐవలన “శొలుగును, 

ఆరి త్రీశతీవ్రసారణి తైలము. ఛత్ర. 

సృసారణ్యా స్తు స్తులా మళ్యగంధాయా దశమూలత౩, తులాం 

తులాం పృథక్ వారి దోశణే వాదాంశ శేపి తే. 188. -తెలాఢకం చతుః 

వీరం దధితుల్యం ద్వికాంజికమ్, ద్విష్టలె ర్ల్రంధిక మార ప సార ణ్యత్మసైం 

Q అ ఎర 2 ర్తి అ వ్రీ గ్ g ము ర్ట 
ధవెః. 189. సమంజిస్టాన్నియప్ట్యాహ్వా పలీక్ర్యైవ యక, శుంఠ్వా 

సంచ పలం దత్వా త్రి, తింశ దృల్లాతకాని చ. 190. పచే ద్యస్తా కదినా 

న త్రి గా రా వాతం హా ని సంధిసి రాస్థితమ్, పుం స్టో పత్సావా సృ 9 పళ బలవర్హూ 

గ్నివృద్ధయే. 101. ప్రసారణీయు త్రిశతీ అత్రంసౌవర్నలం త్విహ. 

నూరుపలముల _గొంతిమగోరుచెక్క_ దళమూలములం 100 పలములును 

తెచ్చి వీటి నన్నింటిని ద్రోణమునీటిలో వేసి పక్వము చేసి నాల్ద వపాలం మిగిలియుం 

డగా 64 పలముల నూ నెను, ద్రోణము ఇృబుగునుు నీ21 పలముల గంజిని, 512 పల 

ములును మోడి యవక్షారము గొంతిమగోరు సెంధవలవణము మంజిష్ట చి శ్రీ మూల 

ము ముల్టంగి జీవసనీయగణపు _కొనిమిది యౌొపధులును, వీని నన్నిటి నొక్కొాక్కపల 

మును శొంఠి త్ పలములు  జీడివి త్రనములు తి౦ పలములం వీటిని కల్కమును చేసి 

తైలమును పక్షము చేయవలయును. దీనిని వస్యాదుల మూలమున సంధులయందును 

శిరోగతము లగు వాతములయందు నుపయోగింపవలయును. వుటేయు నియ్యది 

ఫుం స్వ్వము ఉత్సాహము స సరి ప జో బలము వర్షము అగ్ని వర్ష నిము మున్నగు గుణ 

ములను గలిగించును. ఇయ్యదియే త్రి ధ్రశేరీ ప్రసాంజీ "తెల మని చెప్పబడును. 



ఆంధ్ర తాత్ప ర్య సహితము, 247 

అం స పకలీ వ్ర సారణీ తైలము. ర్రిజ్రా- 

శో స సమూలపత్రాముశ్చొట్య శరత్కాలే ప్రసారణీ, 192, 
ఫతం గ్రాహ్యం సహాచరా చ్చ తావర్యాః శశ తథా, “'పలాత త్థ్గుప్తాశ్య 
గంధా శేతనాం శతం శతం. 198, సచే చృతుర్దుణే తోము దవె 
పైలొభకం భిష ) వొస్తు మాంసరసం శుక్రం పయ శ్బాఢక వభ 
కం, 194. దధ్యాథక సహాయ క కం పాచయే న్యృదునాన్నినా; దృవ్యా 
జాం చ సదాతేవ్యా మాత్రా చార్థవ పలాంశికా, 195, తగరం వుదనం 
కుష్టం శీసరం ముస్తకం తషచం, రాస్నా ెంధవవిప్పత్యా వమూంనీ వుంబి 
ఘ్రయమ్షి.కా. 196. తథా మేదా మహామేదా జీవకర ర భకౌ పునః శత 
పుష్పా వ్యాను నఖం ఫుందీ చెనాహ్వా మేవ చ, 197. కాకోనీక్లీ రకా 
కోలీ వచా భల్తాతకం తథా, పవయిత్యా సమా నేతా న్పాధసీయా 
ప్రృసారణి, నాతిపక్వం న హీనం చ సిద్ధం పూతం నిధాపయీత్. 198, 
యతేయతే, (ప్రదాతీవ్యా తనె నిగదకః శృణు కుభని” మథ వజూ 
సాం వావమునానాం త్రై వచ, 199. యస్య శువ్యతి వై కాంగం యేచ 
భగ్నాసిసంధయః, వాతశోణితదుష్టానాం వాతోపహతచేతసామ్, 200, 
ప్రేమ ప్ర కీణకశ్రాశా ంం వాజీకరణ ము నుం, వసా పొనే త థాభ్యం 
క్ నన్యేవైన పహపయేళ్. 201, పహ యు క్షం శథనముయ తాకు 
వాతజా స్యిసిధాన్లదాన్, 

శరత్కా_లమునందు వేళ్లు ఆకుల తోటి గ లగొంతిమగోరును తెచ్చి నూర్వుపలము 
ల గోకంటను నూరుపలముల షెల్టవీచ్చరను ముత్తువపుల% ము దురదగొం డివి _త్తనములం చె 
న్నేరు మొగలిదళములు వీటి నన్నిటిని నూరోనూరు వలములును త్రీసికొనవలయును. వీ 
టిని నాలుగుౌట్లనీటి తోను (ద్ర వములతోను శై లైలమును పకర్చము చేయవలయును, “పెటు 
వెలేట మాంసరస నము పులికడుగు పాలు "పెలుగు వీనిని ప్రత్యేకముగా నొక్కొక్క 

యాథకయు చొప్పున చేర్చి సన్నని మంట ెని పకష్ణయు చేయవలయును. ఈతెల మునం 
దీక్రి ద చెప్పంబోయెడి యొషధములను అరపలముఅరపలము చొ. చేర్చ్వవలయును, 
తగరము ఉచ త్ర చెం ఎగల్వకోస్టు 'సేసరి తుంగముస్పెళం లవంగపుపట్ట సన్నరాస్త “సెంభ 
పలణాము వి పిప్పళ్లు జటామాంసి మంజిష్ట్రము యక సిమధుకము మేద నుహామేద జీవకము 
బుషభకము సదాప జెముడుపాలు ఖం జీవదారు కాకోలి కీర కొకోలి వన జీడి 
విత్తనములు వీటి నన్నింటిని సమానముగా చేకొని నూరి కల్మ_మును చేసి పెవానిలో క 



248 చక క్రద్త జం, నాతవ్యాద్యథి కారము, 

WU 
చేయవలయను, ఎక్కు. వగా దిగ 6 గ్రాగ రాదు. తక్కు..వ కాపుపనికిరాదు. ఉ చితము-గా 

పక్వమెన పినుట వాసెనంగట్టి వడియంగట్టిదింపవలయును, ఈతె లము చేయే రోగము 

లయం దుపమయోగించవలయు నో ఇెప్పుచున్నానువినుము. గూూనిబార లకు కుంటివారలకు 

లిపీ జ సారిణీతై లమును సిద్దము చేయవలయును. ఈతై లనునుజా గక త్రగా పక్యమును 

క్ర వాతిర క్ష్రరోగదూషికులకు వాతముచేత కొట్టువడి శ చి త్రము గలవారలక్రు ఆ 

యందు నష్ట మెనవీర్య ము గలవారలకు ఇయ్యది యు త్తమమగు వాజీకరణ మగుచున్న ది, 

ఈ _తెలమును వస్తులయందును పానమునందును తలంటుకొనుటయందును నన్యవిధి 

యందును ప్ర యోగింపవలయను. దిని నుపయోగించిన వాత ప్ప క్రోపమువలన గలిగిన 

వివిధము లగు రోగములు సై త్రము శమించును, 

అం ఏకౌదశశరిక ప వసారణీతెలము. ధ్రితా- 

శో శాఖామూలదలైః ప్రసారణితులా సి స్తీస,ః కురుంటాత్తులే, 

ఇన్నా యాశ్చ కులే తులే రుబుకతో రాస్నా శిరీ పాకులా, చేవాహ్యా 

చ్చ సకేతకా ద్ద టశ లే నిఃక్వాథ్య కుంభాంగి శే, తోయ _తైలఘటం తు 

పాంబకలసా వ్ త్య ఢకం మస్తున* 202, కశ్తాచ్య్భాగర సాదశేక్షు 

రసతకి థీ రా చ్చడ త్యాఢకం, వృ క్కాక ర్కటజీవకాద్య వికసాకాకోలి 

కాక చ్చురా సూశైలాఘనసార కుందసరలా కానీ ర మూంసీన ఖై? కి కాలీ 

'యోత్ప్చలపద్మకాహ్యయ నిశా కకో్కలక గ్రంభిమై ౬ 208. చాంపేయా 

భయ చోజ పూగ కటుకా జాతీఫలశేరుభిః శ్రీవాసామర దారు 

చందనవవా శే ఎ లయసింభూద్భ వై 8, తె లాభ్యోదకటం భ రాంఘిినలికా 

వృన్చీరక చ్చోర కై కి కస స్తూరీదళమూల కేతకనతధ్యా మాశ్వగంధాంబు 

ఛి 204. కౌంతీతార్త కనజశల్లకీఫ లల ఘు శె క్రిమాగ ల"హ్వోవయై ర్భృల్లాత 

త్రీఫలాబ్ద కేసర మహా ౪ పిమాలవంగాన్నిత త్రై సవో వ్ట్మె స్తిఫలై రసా 

మసి పే న ందేన పాతే తోడాగ్నినా, పానాభరింజనవ స్తీ సున నస్యవిథినా తన్నా 

రుతం నాశయేల్. 205, సర్వాంగార్భగతం తథ్రావయవగం సంధ్యస్థిమ 

జ్ఞాన్వితం క్రేష్టో త్థానథ చె త్తికాం శృ శమయే న్నానావిథా నామయా 

న్, భాతూ స్పృంవాయలి స్ట కరం చ కురులే పుంసాం నవం 'యావనం 

వృద్ధ నాపి బలం కరోతి సోమహ ద్వస్థా విసు గర్భ పదం, 206. పీ 

శాక తెల మిదం జరత్యపి సుతం నూ కే ఒమునా భూరుహోః, సికాః 0 
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కోవ ముపాగతాశ్చ ఫలిన స్నిగ్ధా భవన్తి స్థిరాషి భగ్నాంగా స్సుద్భ 

థా భవన్తి ని మనుజా గావో వాయాః కుంబ రాః, 207. 

కొమ్మలు వేళ్లు ఆకులు థతోగూడ గాొంతిమగోరుకు 500 పలములునుు గోరంట 

200 పలముమను, తిప్పతీగ 200 ఫలములు, చిట్టాముద ము 200 పలములునుసన్న రాస్త శిరీ 

షము 100 పలములు, దేవదారు మొగ లివేళ్టు. 100 పలములు, వీటినన్ని టిని నూరుద్రోణ 

ముల నీటిలో పక్షము చేయవలయును. ఈ నీళ్ల ళ్లన్నియును కెండుదోరిణనులుగా | rel 

గాగిన తజువాత తెలమయు నొకదోణమున్ను యవగంజి నొకదోణమును, మబిగ 
jp మ్మో © UU జ 
64 పలములు చెజకుగసము 654 పలముబు పాలు రిక ఫలములు శుక్తి 

మును రీశీ పలనులును మేక్ మాంసరసమును 64 పలముల్యును స్పృక్కు. జీవశకాని 

గణములోని యకాషధులను మంజిష్ష కాకోలి దూలగొండి చిన్నయేలకులు కర్నూ 
. © 

రము మల్లెమొగ్గలు దేవదారువ్రు కేనకి గుముడి జటామాంసీ నఖమనుగంధ ద్రవ్య 

ము న్రూనిపను నువు కములములు పద్దాతీయు పసపు క0కోలము మోడి సంపెంగ నల్లకు 

రు'వేరు అవంగవుపట్ర పోక కటుక రోహి లి జూజీజూయ పిల్ల పీచ్చర (శ్రీ వాసభథూవము 

దేవదారు చందనము వస నెంధవలవణయు రసాంజనము తుంగముసె్తెలు. గొంతిమగోరు 

వేళ్లు శొంఠి ఖురాసానివాము వొను కస్తూరి దశమూల ములు మొగలి పట్ట గ్ గ్రంధితగర 

ము కానుంచి “పెన్నేరు రేణుకలు కరక కాయలు ఉని రక తొడి శేణుక" ళో అగరు 

చేరేంఖణ ు ' "పెద్ద పిల్ల పీ-చర నల్చసుగ' ధి నదాప జీడివి శ్రనయులు క మలశీసరములు 

కొడెసెపాలవి శ్ర నములు అవ గములం శొంఠి మిదియములు పిప్పళ్లు వీటి నన్నిటిని 

మూండుమూ:ండు పలముల చొప్పున చేకొని *కల్కు_మును చేసి మిక్కిలి పెద్దపాత్ర 

లో వైచి సన్నని సెగలో సక్వ్వము చేయవలయును. దీనిని పానము వస్తీకర్మ నస్యము 

వీటియందు యథావిధిగా నుపయోగించిన ' వాతములను నశింపజేయును. సర్వాంగవా 

త్రము అర్రాంగచాత్రము అంగగతవాతము నంధిగత వాతము అస్టిగతవాత | మజ్జాగత 

వాతీము రేఫరోగము పి త్తరోగము * మున్నగు న నేకవిథము లగు రోగములగు నళలింపంజే 

యన. భాతుపుష్టైని కలంగంజేయను. పురుషులకు నూత్న యావనమును స్టరపఅచును, 

ముదునలికిని మిగులబలకరము అగును. గొడ్రాలికి గర్భమును నిలుఫ్రును. “ఈతెలమును 

త్రాగేని వృద్ధురాలును పుశ్రు ని కనును ఎండిపోయిన చెట్టునక్ల ఈతెలోదకమును చ 

ల్రిసయెడల సరివ్రప్పనహితను గా "అమ్మకొనును. భ్నా గుడు దృఢ కాయ? డగును. 

ఎద్దులు గుజుమును నినుగులు సున్నసవానివలె బలియును. 

న్. నమూలద ఏ శాతాయన ప్రసార ణ్యాః శత్రత్ర యమ్, న్త్ర 

మేకం శ'కావర్యా. అళ్వగంభాళతం తహ, 208. శేతక్రీనాం గతం చె 

విపి 
చే 
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అబ అపు 

కం  దంశమూలాచ్చతం శతం, శతం వాట్యాలక స్యాపీ శ సహ 

చరస్య చ, 209. జలద్రొ, ణశతం దత్వా శతభాగావేేపితం, తత _స్తెన 

కహోయేణ కహాయదిగ్థాసకోన చ 210. సువ్యశ్తే నారనా లేన దధిమం 

డాఢశేన చ, థీరళుశే శృేమని ర్యా సచ్భాగమాంసర సాఢ కై! 211.
 తైలం 

ద్రోణం సమాయు కం దృే పాత్రే నిధాసయీత్ , ద్ర వ్యాణియాని 

శేహ్యణి తాని వ్ర త్య మ్యాతేకప పరర. 212. భల్లాతెకం నతం శు 

వీప్పలీ చిత్ర, కం థ్రోర్రీ వాచా పకా - వగారణ్యాః పిప్పల్యామూల 

మేవ చ, 218. జేందారుశాకాహ్వా. చ నూ మ్మైలాత్వచనాలుకం, 

కంకువుం మదమంజిసా తుగువ్క_ం నఖికాగురు. 214, కర్పూర 

కందుసునికాలవంగ ధ్యాన చందనం, కకోో_లనల
ికాము స్తం కాలీయో 

త్పలపత్రే, శకం. శరీహ "రేణుతై లేయశ్రీవాసం చ సశేతకం, త్రిఫలా 

క చ్చురాఖరు సరలాపద్య శేశరం, వ్రీయంగూళర నలదం _జీవకా 

దం ప్రునర్న వా. 215.  దళమూల్యర్యగంభే చ నాగపుష్బం రసాం. 

జనం, కటుకాజూలిపూగా నాం ఫలాసి శల్ల కర సం. 216. ఛాగాక్తి త్ర్ఫ 

లీకా నత ఫై రద షన = పచేత్ , పి స్తై సుదృథే పాత్రే వ్య 

ఫూ తు పసారణే, 217, ప్రయాగ వడ్విధ శాత రో 'గార్రానాం 

విధీయతే, అభ్యంగా శ్వ్యగ్షతరవా ని నిపానాతో,_ప్టగమంత థా, 218.భోేజ 

నా త్చూమ్మ నాడీస్టా న్న స్యా దూర్ద ద్ధ్వగతం తథా పక్యాశయగ తే వ 

సీకి నిరూఢః సార్వకాయ శే, 219.“ ఏళద్ధి బడ బౌ శ్యానాం కిశోరాణాం 

యథావముతం, ఏత చేవ మనువ్య్యూణా ౦ పేంజ కాణాం గవా మహి 220. 

అనేనైవ చ తైలేన శువ్యమాగా మహాద్రుమా, ' సిశ్రాః పునః వరో 

హన్సి భవన్తి స్థల శాఖనకి, 221, వృద్ధోఒవ్యనేన తై తై లేన పునశ్చ తరుణా 

యత్తే నపసూలేచయా నారీ సావి వీత్వా ప్ప పసూయతే,. 222. 
re 

అప జ పురుషో యను సోపి పీత్వా లే శ్రుతమ్, అశీతిం వాతజూ 
Uy 

నోగా = ల్రికా౯ా శేపీ కానవి 228,సన్ని పాతసము్రాంళృనాశ యక్ 
ప) ధని 

థి ఛి M—4 
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ఆంధ్ర, తాత్పర్య సహా తము, 51 

ఖీ వృమేవతు, ఏ తేనాంధకద్భష్తినాం కృతం పుంసవనం మహతీ 224 

కృతా విప్లో ర్పలిం చావి తైలమేత త్ర) యోజయుత్ , క్వాధే తులా 

ర్థంరాస్నాయాః కిలిమస్య చ దీయతే. 225, భల్హాత కాసవా కేతు తళా 

నే రక్షచందనా త్వక్స త్రం సత్ర నుథురీ కుష్టచంవకగై రి కాకి, 226, 
గ్ ంధికోహామరువకము ధో త్వే నదీయే, కోర్పూరమదదానంచ శు”కెగం దె 

QQ 

థోదక కియా, 2217, ద్రవ్యశోద్దిః పాకవిధిర్భావి ప్ర సారణీస్తను?, 

ం వేళ్ళు కొమ్మలు ఆకులతో గాడిన నొంతిమగోరు 300 పలములును, వీల్ల పీచర 

నూరుపలములును, "పెన్నేరు నూరుషలములు శు, మొగలి వేళ్ళు 100 పలనులును, దశమూ 
లములు, 100 పలములును, ముత్తు వపఫులగము, నూరుపలములును, గోరింట, 100 పల 
ములును వీటిని ఒకదోణము నీటిలో పక్వమువేసి, నూరవపాలు నీరు మిగిలియుండ 
"గా దించి అకపాయమునుు అందునకో రెండుకెట్ట, గంజిని మజ్జిగ 64 పలముల పాలు, 
శుక్రము ఇక్షురసము, మాంసర సము, వీటినాన్ని టిని ఒకొక్క. అఢకముచొప్పున 
చేర్పవలయును, తె లము ఒకద్రోణమును, అందు క లిపీ గట్టిప్మాత్త ములో నుంచవల 
యును. ద్రవ్యములను, కల్క_మును"' వేయంవగిన వానిని ఇశమిద చెప్పెదను. నల్లజీ 
డివి త్రనములు, (గృరధిత రము, శంతి, పిప్పళ్థు, చిత్రమూలము, కచ్చూరము,. వస్త 

స్పృక్కయను గంధ దృవ్యము, గొంతిమగోరు పీప్పలిమూలయు, చేవదాఠువు, పీల్ప పిచ్చర 
చిన్నయేలకులు లవంగపుపట్ట, కురు వేరు, శేసరి కస్తూరి ముంజిష్టము, శిలాజిత్తు నమిము 
అగరు కర్పూరము, పసపు? లవంగము, వట్టి వేళ్లు, చందనము, కంకోలము, పాలకము, 
తుంగముస్పెలు , మ్రూనిపసపు కమలము, జూప శ్ర క చ్చూరము, రేణుక మను ద్రవ్యము 

.మంచిగంధపు ధూపము, మొగలి త్రి ఫలములు వట్టి వేళ్లు ' పీల్లపిచ్చర శ్వేదావ 
ధూపము కవుల శేనరము మ్రేంఖిణము వట్టి వేరు, శీనకాదిగణపుటొషధములును దశ 

మూలములం పెన్నేరు, నాగ శేసరములు, రసాంజనము, కటుకదోమాణి, ) జాపత్రి పోక్క 

ఆందుగురనము వీటి నన్ని (టిని మూడుమూ౭డు పలములును చేర్చి, సన్నని మంట 'పెని 

పక్వము చేయవలయును, గట్టిదియును వెశల్బుఆయినదియు నగు పాత తృమునందు 
ఈ పృసారిణి తెలమును, పక్య్యము చేయవలయును. ఇచ్చట నారువిధము లస ప్రయో 

నము, ఈ త్రై తలముతో నొనర్నవలయును, దీనితో తలంటుకొనిన త్వగ్గతమగు వాతము. 

నశించును పానముసలన కస్ట షగత మగు వాతమును పోగా ట్రును. భుజించుటవలన 
సూక్త నాడులయందు గల వాతేమును నశింపం జేయును. నస్యవిద్ధివలన ఊర్థ్వ ఫాగము 
నం దున్న వాతమును పోగొట్టును. 
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జీర్ణకోశమునం. దున్న వాతమునకు, వ స్లివిధుల నొనర్పవలయును, శరీరమునంత 
3 ఆలి 

ను, కనుక నిన వాత యునందు నిర్యూహము నొనర్పవలయును.. ఈ త్రై లము వయోవస్థ 

లోనున్న అడుగుఅములక్రు 'వొంగగుజ్ర ములకు అమృతతుల్య మెనది. ఈతెలమే మనుజు 
. వ యా న్ 
లకును నీనుగులకును గోవులకును అమృతముతో సమానము అయినది. ఎండిపోయిన 

వూక లీతెలముతో చల్లం బడినయెడల (నేచనము చేయం బడీనయెడల) మరల మొలక 
'లెక్తును. ఫలవృమీఘులు నగుళు. . ఈ'తెల సేవనముచేత వృద్ధుడును తరుణు6 డగును. 
గొడ్డుబోతు బిడ్డలను కనును, సంతాశరము లేనిపురుషుం డు దీనిని సేవించి నుతుని బడ 

6s , 

యగలంగును. ఏనుబదివిధము అగు వాతగోగ ములను పి త్తరోగములను, శేషరోగములను 

పోనా ట్టును, సన్నిపాకియువలనC బుశ్లైడి నోగములను మిగుల శ్రా నశింపంజే 

యును దీనివలన కన్నులు మసకలుగలవారికి దృష్టి గలుగును. గొ ప్పద్భషి నిచ్చున 
ఉట 

దియ నె యిది: యున్న యది, ముందుగా. విష్ణు నారాధించి పీమ్మట ఈ లై అము నుప 

రోగింపవలయును. కపషాయములో జేవదారును దొజకనియెడోల సన్న రాన ను 0 

పలములును జీడివి త్రనములు దొజకనిచో దానిస్థాన మున సందు ర కచందనము లవంగపు 

పట్ట జాప తి శ్రి శాడికపత్రి ఉసి రిక కోష్టు జూబి సీచ్చ లమూలము మెనఫలము వీటినన్ని టి 

నెక్క్వువగా ౫ జేయచుండనలయు, కు క్షమునందు గంధక ఫునీటిని చేర్చవలయును, 

ద్రువ్యశుద్ధి పాకవిధి ఘున్నగునవి ముందు _వెప్పంబోయెడి. _పృసారిణిత్రై అముతో 
సమానముగా తెలుసుకొనవలయుళు, 

వక్ర ్ రి నఖళుద్ధిః రతా 

నో శతపత్రం ప ప్ర ప సారః ర్యా చ్వేచ వీతసవాచ రాత్. 228, అశ 

గంటైరండబలావరిరొస్నావునర్న వా, శకేతకీదశమూలంచ _పృథ క్ర కలా 

భద్రకః, 229. 5 పత్యేక నేపాం తు తులా తులార్థం కిలిమా త్త, 
తుహార ర్ధం స్యాచ్చిగీపా చ్చలామ్షాయాఃషం దవింశ తిః * 280, పలానిలోధా 

చ్చ తధా సర్య మేకోత్ర సాధయీత్ , జలపంచాఢక శ వే సపాచే తత్ర 

"శేవయేత్. 281. బోణి ద్యయం "కాంజికంచ పడ్వింళ త్యాఢకోన్ని త 

తీరదధ్నోః పృథక్చ స్టాన్ దశ మం త్యాఢకం తథా. 282, ద్రిక్షురసా 

ఢకొచె వ ఛాగమాంసకులా త్ర యే జలపంచచ చత్వారింశ త్పృస్థాన్స కే Ey 
ఢి తు కోవయేత్ , 288, స వద ఫేరస ప వాన , జిషూ కా & (త్ర సృంజ్యూ సథ ఏన చ కుడ 

వోనాఢకోన్నానద వై రేతైస్తు సాధయెత్. 284, సుళుద్ధతిలత్రై లస్య 

ష్ wy 



ఆంధ తాత్పర్య సహితము. 259 

దోణం స్త స్టన సంయుతం, కాంజిక ౧ నూనతో నోణం భుక్తనాత్ర 

ఏఫీయ తే. 235. ఆద్యవభి ర్ష్రివైః పాకః కలో. "ఢల్లాతకం కణ | 

_ నాగరం మరిచం నైవ వ్ర క్యేకం షట్బలోని, తం, 286. భల్లాతకాస 

| హ ల్వేతు ర క్షోచందన ముచ్యలె, పథా వమ నాత్రీ సరళం శ కాహ్యా 

కర్క_టీ వచా. 287, చోరవుప్పు శఠీ ము స్తం ద్వయం పద్మంచ సోత్స 
లము విప్ప లీమూూల మంజిస్టా సాశ్వగంధా పునర్ష వా, 288, పశమూలం 

సముదిత9 చక్ర, మర్ధా రసాంజనం, గంధతృణం హరిద్రా చ జీవనీయో 

గణ స్రథా, 239. స్పూం ట్ట ర్భాగ్రై రాద్యః. .పాకో విధీయలే, 
"జేవపుప్పి బోలపల్రే, ౨ శల్పకిరసశై లచే 240, వ్రీయంగూశీర మధురీ 

మాంపీ డారు బలోచలమ్, శ్రీ వాసా నలికేో ఖోటి నూశ్రులా కుందురు 

రురా. 241. నఖత్రయం చ త్యక్చ తీ క్రీ మపరాపూతిచంపక 6, మదనం 
రేణుక కాప్పక్కౌా. మరువంచ ఇ పల (త్రయం. 242, ప ప్రత్యేక ౮ గంధతో మే న 

ద్వితీయ? వాక్ ఇవ్యులే, నకం తు త్యక్నత్రీ ప కోశీరము స్త 
కం. 248. ప్ర , త్యేకం సబలామూలం పలాని పంచవింశ 
గోత త్రజలవస్థా ను వంచవి :నతి?, 24 అగ్థ్యావశిస్టాః కర ర్షవ్యాః హే 

గంధాంబుక ర ణి, గంధాంబు చంవనాం బుభ్యం రృతీయః పాక ఇమ్య 
తే, 245. కలో శై కిశరం కుష్టం త్వక్కాలీయక కుంకుమం, భద్ర 
శ్రియం గ్రంథి పరం బతాకన్తూరికా చేథా, 246, "లవంగాగురుకకళోో_ల 

జూతీకోవపలాని చ, ఏలాలవంగం ఛల్వీ చ ప్రత్యేకం త్రి వలోన్ని తం, 
247. కన్తూరీవట్సలా చంద్రా త్సలం సార్ధం చూగృవ్యా కే 'వేచారం. చ్ 

ఖ్ 
పున; చంద్రవుడా చేయా తథోని తౌ. 248. మహా వ్రసారణి నే నె యం 

రాజభోగ్యా. పకీ ర్రితా, గుణా స్ప గారణీనాం "స్తు వహ తేషా 

బలో త్రమాత్, “3 అత్ర శు క్తిపిధి రండ వసి పంచాఢథ 
కోస్తిత తం కాంజికం కుడవం దధ్నో. గుడ పృస్లోన్లుమూడ్ నాల్. 250, 
సలా. న్యఫ్టైళ్ ధితార్దాో తలం హోడశకం థా, క కాబీర క న సింధూత్ల 
హరిద్రామరి రిచం పృథక్, 251, ద్విషలం భావిలె భాండ ఘృ కేనాప్టదిన 
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స్థితం, సిద్ధం భవతి తచ్చు కం యదా వ వతార్యగృహ్యూలె. 252. తదా బే 
యం చతేర్జాశం వృథక కరే టి తే యోని లః సంచపల్లవతి' యన గంధా 

సాం శ్రూళనం తఫా. 258, ఫోధనం ఇవావి సంస్కారో విశేవ శ్వాత్త 

వత కే, అవ్రుజంబూక పిళ్టానా౨ వీజపూరకబిల్యయోః. 254, గంధ, 

కర ణే సర్వత్ర. త్రాణ పంచపల్ల వం, చండీగోమయతో యేన య 
Sy) 

దివా తిం త్రి ణే లకి, 255, నఖం సక్వాథ యే "దేభిరలాళే మృణ్బ యేన 

త్తు, వ్రనకద్ధృత్య వషాళ్య భర్టయిత్వా నిపేచయీత్.. 256. గుడప 

థ్యాంబునా "హ్యావం శుద్ధ్య తే నాత్ర సంశ యః. ౪ 

గొంతిమ గోరు చెక్క... 00 పలములును పచ్చగోరింట 200 చలములును అశ్వగం 

ధ్ ("పె న్నరు) చిట్లాయుదము “ను త్రవ పులగము పిల్లపిచ్చర సన్న రాస శొంఠి మొగలి 

పూవు దళశమాలములు లవంగ పుపట్ట 5 దేవదా? కరువు వీటినన్నిటిని ఒకొ_క్క.తులము చొ 

ప్పునను (అనంగానూరు నూరుపల ములున్ఫు పద్ద దేవదారువు ర0పలనులును దిరిసెనపుప్పు 

ములు 50 పలనములునా. లక్కు బనపలములును లొద్దుగ 5౦౮ పలములును వీటినన్నిటిని కలి 

పీ 50 ఆఢకముల నీళ్ల లో పక్వ్వము చేస్తి నారవపాలు నీరు మిగిలియండ గా దింపి గంజి 

519 పలములు 16 పలములు పాలు పెతుగు 16 పలములును ఇక్షర సము 128 పలములు 

మాంసరసము 500పలములు 45 ప్రస్థయులనీటిని పక్ళము చేనీ ఎండింపవలయును , మంజిస్థ, 

క పాయము 17 పస్థ్రములు తిం ,తెలము 272 పలములగల జి ఒక ద్రోణమయు థు కృమును చేరి 

చెద వములను చ్చి ముట్ట మొదట పకరము శె చేయవలయును. క ము పేయటకొటకు 

జీడిప శ్రనయులు పిప్పళ్లు శంక మిరియనులు వీటినన్ని టిని 6 పలముచొ, తీసికొనవలయు 

ను, జీడివి నములు లేకపోయె నేని రక్ష చందనము నందులకు బదులుగా చేకి”న వలయు ' 

ను, కరక కాయలు ఉసిరిక శాడి సరలరనము పిల్ల ఫ్రిచ్చర "కాక డాశళింగి వస శంఖిని క 

చ్చూరము తుం ముసైలు నీకీతానుర మెట్ట తౌనుర తెల్ల తామర వీప్పలిమాలము మంజీ 

స్ట అశ్వగంధము శొంఠి దశమూలనులు రాతిపుష్పము కురు వేరు పనఫు జీవనీయగణపు 

బాపధములను మాడు మాడు పలములు చొ తీసికొనివచ్చి పాకము చేయవలభమును. 

లపంగములు తేజవ శ్రిసల్ల కీరనము శిలాజిత్తు ఊనీ సక చేవదారువు ము త్రవప్రులగము చిత్ర 

వాలము శ్రీ వాసధూప ము బోలప్మత్రము ఉన్న యేలకులు ఊదుశెట్టు పట్టి వేళ్లు మళ 

యను గంధ ద్రవ్యము ముత్తైజంగులగు నఖములు, తిప్పతీగ నెనులియడ్డు ఇళ్ళ జూజి ఉ 

వ్యైక్తకాయ కయ ద ద్రవ్యము పృ తెల్ల మ[మవము వీటినన్ని టిని మూడుమూడు 

పలములంను తీసీకొని గ(ఫోదకమునందు క కండ వ పాక మును చేయవలయును, . 
. 
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తాడిళపతి , లేజపత్రి, పట్టి వేళ్ళు తుంగముస్తెైలు ముత్తువపులగము వీటినన్ని టిని 
'కేటు వేజుగా నిరువదియైదు పలములచొపష వానతీసి కొని కోష్టు పం _దెడున్నరపలనులును 

ను ఒక్ర స్థమును నీనినన్ని టిని కలిపి స భాగము మిగిలియుండునట్లు కాచి గంధోదక 

మును చంద మోదక మును కలిపి మూశవమాజు పాకమును చేయవలయును, దీనియందు 

కోల్కు_ ను శోర్రరి కోష్టు అవం౫ పుపట్ల మా9నిపసఫు నాగ శకేసరములు చందనము కస్తూరి ల 

వంగ ములు అగరు కరకోలను జూప శ్రీ గ ముడు చెక్క-వ్లకులు వీటినన్నిటిని "వేరువేరుగా 

నాల్లు నాలు గు పలములును క స్తూరి "పనిమిదేవలములును, కర్పూరము ఒక టిన్న రపలమును 

చేకొని వేదార్లమె కర్నూరనును కస్తూరిని తగినట్టు చేర్చావల యు. ఇది మహాప్రసారిణీ 
ర. 

తైలము మహా రాజులనుభ వింపందగినది, అతు త్రమమగుబలమునిచ్చెడిదె. ప్రసారిములగుణ 

ములను వహీంచునట్టిది. ఈతైలనేవనమునందు శు శక్రివిధిచేత సిద్ధము చేయబడిన మండ 

ము పదహారుపలిము మును అయిదాథక ముల గంజియును నాలుగుప అముల బెల్ల మును 

16 పలముల నాన్లుమును ముల్లంగి సము అయిదైదు ప£ములును శుద్ది చేసిన అల్లము 

16 పలములును పీప్పళ్టు జీలకజ్ఞ సెంధవలవణము. పనుపు మిరియములు ఇవియన్ని యును 

కెండుకెండు పలములును తీసి కొనవలయును. ేతితోను ఊరినపాత్రలో ఎనిమిది దినము 

లు ఉంచినయెడ అ నిదిశు క్రమగును. దించి నేవింపంబోవునప్పుడు అవంగపుపట్ట నీలకు 
లు లెజప త్రి నాగ శేసర ములు వీటిని వేజం వేలుగా ముక్కాాలుపలము చేరృవలయును. 

పంచప ల్ల వచుల క పాయ ఏలో గంధక ముకు శోధించి సంస్క_రింపవలయును. ఈసం 

సారమును. ఎక్కువ గా నిందు చేయవలయును. 

మామిడి, శేటేడు నెలగ మాని కాయప త్రి 'మాళేకుపతి త్రీ శోయైదుషత్రములును 
గంధక పుకర్మ 'లఅలయందు పంచపల్లవనులని చెప్పబడును, గంధక దోరము ఆవు పేడర'సను 

తోటిగాలి 3 చింతపండు ఫుబుసుతోటిగాని ఇవిదొజుకనిమయొడల మట్టినీళ్ళ తో-గానినఖమును 

కాచవలయు ఫా, సీమలు మణఅలతీసి ౫డీగి జేచవళ యును. సిన్తుటు దానినిపాడి చేసి ఉప 
యోాగింపవలయును, రీతిగా గాని బెల్లము, క రక్కా._.యలం “వేనిచేస న కపషాయముతో 

గాని నఖనుము శుద్ధి చేయవలయమకు, ఈరీతిగా చేసిన సిద్రియగును. కొంచెనునను సంది 
యములేదు, | | 

శ్లో గోమూత్రే చఛాలంబు ష "జ్ర పకా ( ౩ పంచదలోద శే. 257. స పు 

నః సుర భితోయేన బోను ప్ర స్వేచేన శ్వదమేత్, గంధోగ్రా శుద్ధ్య తే తై 

హావ, ' రజనీచ పెశేవతః 258. ము స్త్ 'ంతు మునాక్ కుత్రం కంబ 

తి త్రిదినోపితం, పంచపల్ల వపానీయ సిన్న మాకిపకోవి.తం, 259, గు 
చోంబునా సిచ్యమానం భిర్ణయ., చ్చూర్ష యే తీత అజళ్ భాంజన. 



256. చకదతంలాా౨౨ వాతవ్యాద్యధికారము. 
(తా ఖీ 

బై. ర్భావయే చ్చేతి శుధ్యతి. 260. కాంచికే క్వథితం శైలం భృ 

స్రైపథ్యా గుడాంబునా, సించే' దేవం పునః వు ర్వినిథ "రథివా 

సడక్, 261. యథాలాభ మపామార్ష స్నువ్యాది మార లేపితం, భా 

ప్ప న్వేబెన సం సద్య ఫూతి నిస్లోమ తాం నయీత్. 262. డోలావ 

కరం పచే త్ప్చా త్పంచపల్ల వవారిణి, ఖలః సాధు మివో త్పద్య తత్రో 

;న్నేహతాం నయేత్ , 268, ఆజకోభాంజనజ లై ర్భావయే చ్చ'పు 

ని పున శిగుమూలేచ కేతక్యాః వువ్పపత్తపుకేచ తమ్, 264 పచే 

"దేవం వికద్ద 1 స్పక౯ మృగనాభిస మో “భవేత్ తురువ్కుం మథునా భా 
వ్యంశాకీ, ర ఇదావ్సి సర్చ్ఖా, 265. రుధి రేణాయసు రై రోమూ ఎ) 

ర్రంధిస ర్ల కమ్, మధూద కేన మభురీం వత కం తండులాంబునా, 266, 

క హక్ శూరానుగంధా తు దగ్ధా యాలి న్ భస్త తాం కతా “కీతక 

గంథా చ లభ సున్ని గా మృగో త్ర కీమా. 267. పక్యా త్కృర్పూరతః ప్రా 

హు రపక్యం గుణ త్తరం, లేత్రావి స్యా ద్య ది ము ధ్రం స్పటి కాభం త 

దు త్తమం. 268, పకర్షం చ సదొపం నరం పారితద్యుత్చో శ్రే తమం, భం 

మనాగవపీ నచే స్నిపత ని తతి కణాః 269, మృగశ్చంగోపమం కుష్టం 

చందనం రక్షవీతకం, కాచతుండాకృతిః సిగ్గో గురు శ్రైైనోత్తమో గు 
రుః 270. 'స్నిగ్ధాల్బ కేళరం త్వ స్పర శాలిషో వృ త్తమాఎసల% ముఠా 

రీచా వరా ప్రోక్తా మాంపీ పంగజటాక్చతిః. 271. కేణుకాముద్ద సం 

సానా క్ట ప మూన్తూపజం ఫఘనమ్, జాతీఫ ఏల సశ బ్దం చ సం సరు 

ప్ నస్య తే. 272, వలాసూత్ష ఫలా శైస్టా వి, ల్లీ యజ్లు శ్యానుపాండురా, 

నఖ మళ్వఖురం హా_స్టిగర్షం 'వైవాత్ర కస్టకే, 5 278. వతేపూ నుపే 

పాం చ నవతా వ్రబలో గుణం. 

గోమాత, ము లజ్ఞావంతిక సాయము వం చపల్ల వము ౬క సాయము 'వీటితోప పకరము 

చేని గోమాత) ముతోను ఆవిరితోను పచనము చేసిన యెడల వనయును పసఫును శు 

ద్ధములగుచున్న వి, ముదట తుంగెరు స్పైలచూర్ల మును గంజిలో మూడూదినములు నాన్ని 

పట్టుకొనవలయుకు. తరు వాత పంచవల్లవకహాయమున స్వేదన మునొనర్చి ఎండలో 
చెండింవవలయుశు. తజు వాత బెల్ల గునీళ్ళను దానిని చల్లి వేయించి చూర్ణ మును చేసీ 

"పెట్టుకొనవలయును, ఈయార్షమును మేకమాంసప్పు రసమును మునగ వేర్ల. “సాయము 



గద వో ఆం ధ్ర తాత్చర్యసహీతము, 257 

తో భావనచేసీనయెడల కుద్దమగును, గంజిలో కుద్దిచేయంబడిన శిలాజిత్తుతోను వేచిన 
కరక్కాయ, బెల్ల పుపానకీముతో కలిపి చల్లవలయను. పిమ్మట ననేకవిధములగు 

పుష్పములతో వా సెన కట్టవలయును, ఆవిరిపలన చెమటను పుట్టించి దుర్తంధముశు తొ 
లగి: పవలయును, "మేక మాంస పు రసమునందును మునగలేసమునందును మాటి మాటి? ఖా 

వన చేయవలయును, మునగ వే కృ తోను కేతకీదళనంపుటములతోను, చక్కగా పక్యము 
చేయవలయును. ఇట్లు చేసినయెడల శుదమె కస్తూరితో సమాన మెనది యగును. శిలాబి 

భా MR 

తును తే నెలో భానన చేయవలయును కేసరిని ఘృుతములో భావన చేయవలయును. 

లోహములను రక్తముతో భావన చేయవలయును, కచోరమును గోమూత్ర ముతోను 
సదాసను మధూదకము తోను భావన చేయవలయును, బియ్యపుకడు? ఫో "లేజప 
త్రిని భావన చేయవలయును. కొంచెమంత క్షార పదార్భముతో కలసీన సదాపను కగు 

ల6 బెట్టినయెడ అ బూడిజగా(బాలదు, పచ్చనిదియును ముగ లెటకుతో' సమానముగా 

పరిమళ్ంచు నదియను కొంచెమ: త చిక్క_నిదియు నగునది యత్యు త్తమ మైనది. నండినక 

ర్పూరముకం కును పచ్చక ర్బూరము మిక్కిలి గుణమును కలిగించును. దానియందు కూడ 

ను క్షు దము గాక సృటికమువలె తెల్ల నెనది యత్యంతము త్రేమము. మటీయను దళములం 
దళ్లముషాా పక్వ మై నునుపు తేలి = పచ్చని రంగుగల “కర్పూరము ను త్తమమెనడ్షి అగు 

ను. విడిపోయినప్పటికిని కణములు పడనిది మికి, గా లిశ్రేష్ట్రయు. లేడికొమ్ములవలె కము 

లుగానుండు కోష్టు ఉత్తమ మెనది, ఎబుపఫుపచ్చగలిగివ చందనము వా శ్రే ప్టయెనది, కాకీ 

ముక్కూ వళ్ళెన్నిగ్గమె బరును"గా నున్న యగురు త్తమ మైనది, చక్కు నుండి కొద్ది 

పాటి కింజల్కు_ములు గల శేసరి యు త్రమమెనది. “సండ్ర ముగను లావుగనుండు బియ్య 

ము త్రమము, సచ్చనిమరు వము శ్రేష్టమైనది జటామాంసి పచ్చనె జడవలి పెన వేసికొ 

నినదె యు త్రమము, పెసరగింజలపలి + పలుకులం గానుండిన రేణుక "యను ద దృవ్యము శై జే 

పము నీటపట్టుల మొల చెడి తుంగము స్ట స్ చేష్టా. 'మోగునదడీయును నున్న పే నదియు స 
© 

గు జాజికాయ “జే పను. చిన్నగింగలుగల వలకులు స్ వనులు, నల గను పచ్చగనుండు 
Ue ధం 

కొలు శ్రేప్ట ప్రముమి "రండు తెజగు లగు నఖిమను ద్రవములును గజ్జఫుగిట్టలుషలె నుండి 

నవియును సేముగువేవివలె నుండునవియను శ్రే వము. ఈె పెని చెస్పంబడీన వస్తువులలో 

గాని దితరవస్తువులలోే గాని నవత్వము (ఈ (గం కై త్తందసను మిక్కిలియును గ 

కణము అగుచున్న డి. 

అం మహానుగంధ్ధితె ల లక్షీ విలాస తెలను. ఆ 
యు జజ టల | 

వో, జింగీ వోరక చేవదారునరలం వాసన వవా-చోలక, త్వే 

క్పత్త స్పహగంధప త్ర తకశరీ పథ్యాకుధా త్రి తీఘనై 8 క్కి వ తేక కోధితసంస్క 
యా 

తై? పలయుగే శాస్థఖ్యాతయా సంఖ్యయా, న్ ల ప్రస్థ మవస్థిలో స్ట్ 

మితి కృల్కైె! పచే ద్రాంధికమ్, 274. మాంసీమురావమనచంపక సుంద 

రీత్వక్ , గ్ర ష్ట్రంబురుజ్మరువ కై ॥ ద్వొపలై. స్పష్టుక్కై-8 వాసకుందురున 

ఫ్ఫ్ 

శ్రీ 



ర్ి చకద తా.._౨_౨ వాత వ్యాద్యధి కారము, WY ఆ 

ఖీనలికామిషెణాం, వ, ల్యేకతః వల ముపాయ్య పునః పచేత్తు, 275, ఏ 
లాలవంగచలచంద న జాతిపూలిః, క క్కెటల కాగురుల తాఘుస్కృవై 8 ప 

లా నై కస్తూరి కాక్షసహి తామలదీ_పియు_కే సక్యాతు మందశిఖ నై వ 

దుహొనుగంధవ్, పంచద్వికేన చాన్టోన ముదా త్క_రూర మివ్యతే క 

రర్పూర మద యో రర్గం పత్తకల్యా ది హేవ్యతే, 277. పక్వపూతే 
ప్యుప్టఏవ సన్యుక్పేషణ వ ప్రత్, దీళు తే గంధవృద్ధ్యర్థం ప (ల్రేక్ల్క-ం 

త్ర 5 మన్యతే, 278. ప్రాగుశ్తాళుద్ద ద్గసంస్కా_ఠొ గంథానో మిహోతః 
రి 

క్కి దిషగుై ర్లకీవీాన స్స్యో దయం తలస తమ, 2/0, పంచప 

కొంబునా చాద్యో దితీయ* గంధవారిణా, తృత్రీయోకి చ తేనై వ 
పాకో వా ధూపీతాంబునో. 280, 

మంజిప్ట చిన్నకచోరము దేవదారువు సరళ దృ వ వము వాకుడు వస శవము 
తాడకశప త్రి , “చందనము 'లేజపతి, కచ్చూరము, కరక్కాయలు, తాడి ఊసీరి 

తుంగముస్త లం వీటినన్నిటి? _కద్ది చెసి సంస్కరించి శకెండుకెండు పలములంతంత క 

కొని కోల్ళుము శనీ అందు పదహారు పలముల తే అమును చేర్చి స్థిర బుద్ధి బుద్ధి గలవాడై వై 

ద్యుండు పక్యము చేయవలయును, గృంధిత౫రయు 'ముశామా. సీ దమువవప సం పెగ ( అఘు 
కాబలియును ' సోంపును అవంగప్ర 1పట్ట మోడి కురు వేరు కోష్టు మాచి కోయ పక్క 
గోరింట వీటిని ఇండు ఇండువలముల చొప్పునను శ్రీ వేష్ణధూపము కుందురు ష్కు_ము 
(కీకసగడ్డియ నెదరట) నఖుమను గంథ ద్రవ్యము నాల్ సోంపు వీటినన్ని టిని వలయు 
పలము చొప్పునను తీసీకొని కల్క_ముచేసే కలిపీ వండవల యు, nn 

ఏలకులు లవంగములు నఖిమను గంధ న ద్రృవ్యము చందనము జూప తి నెవములి 
యడుగు వేరు కంకొలను అగరు కుంకుమ వువ్వు చో సరములు కస్తూరి తాడియుసీరిక బో 
డసరపుని త్తనములు వీటినన్ని టివి అర్ధపలము చొప్పునను తీసీ కొని మహా సుగంధ తెలము 
ను పక్య్వము చేయవలయును. కస్తూరి కం కొను పదిరెట్టు కర్చూరమును కర్పూర కస్తూరు 
లకం క నర్థము పత౦కల్క-ము మున్నగు వానిని త్రీసికొనవలయును. చక్కగా పక్షము 
చేన్ వా ెనగట్టి వేడిగానున్న ప్పు జే నూరంబడినట్టిది వాసన హెచ్చుగా నుండునట్టి 
దియే వత్రక ల్కనున(బిడును. గంధముల కన్ని టికెని కద్ధ సంసా రములొాన క్చెడి రీతు 

లిదివజ'ే చెప్పబడినవి. వాటినిశెట్టింపుగా చేసిన లక్షీవిలాస్టత్రెలము సీ సిద్ధమగును. ఇయ్యది 
తెలములన్ని టికంయె ను త్రమ-మెనది. పంచపల్లవముల క షాయముతో సాద్య "పాక మును 

గంధో దక యుతో శండ పపాకవ మును మణిల నాగంధోదకము తో గాని ధూప్టకి య చేత 
గాని మూడవ పొకమును చేయవలయును. 

ఇట్లు చేక్ర్రదకృయందు. వాత వ్యాద్య ధి కార పృకరణము ముగి సెనుం 

[౮ 



౨౦ వాతరకాధికారము. 
“(రీ గ్రుహ. 

_ఆధ్రి వాతర క్తమునందు సామాసోపాయయములు. గిత్త. 

శో బావ్యూం లేపాభ్యంగ నేకో వానా న్ ర్యాతశోణికమ్, 

రెకస్థాపనకే స్నేహపానైర్రంభీన మాచశేత్ , 1. ద్వయో ప్రే రుంచే దస్ఫృక్ 

స కూచ్యలాబూజలొక సా, దేవః దేశం నృజే, తా “న్యం సిరా 

భి పుచ్చనేన వా, 2, అంగగ్లానా చ న స్రావం రూ వాతో త్తశే 
చ యత్, అమృళానాగరభన్నాక కర శ్రేయెణ పాచనం సిద్ధం. ల జ 

యతి" సర క్షం వాతం సానుం కూ “స్థ శేపాణి, నతా్పాద 'స్యదృవః 

క్య్వాథః ప్ో గుగ్తులుసంయుతః. 4, సమిరణ సమాయుక్తం శోణి 

తం నంవ్రసాడయేక్, వాసా గుడూచి చతురంగులానా మేరకండ 

కో లేన వ్ త్క_ పాయం, క్ర మెొణ సర్వాంగ జ మప్య శవం జయే ద 

సృగ్వాతభవం వికారమ్. 5. లీణ్యా ముండితికాచూర్ల మధుసర్చిః! సమ 
న్వితగ౧, న్నా కాషథం వీబన్ హాన్తి వాతర కం సువ సరం, 6. తిప్రాఒ 

భవా పంచగు జేన పథ్యా, జ్ఞా విశే చిన్నరుహో నాక పాయమ్, 7 త" 

ద్యాతర క్షం శమయ త్యుదీర్ల, మాజూనుసంభిన్న మతి ప్యానళ్యం, 8 8, 
ఘృ తేన వాతం సగుడా విటద్ధం, వీ పిత్తం సితాథ్యా మధునా కఫం చ, 

వా'తాస్ఫ గగ ర రుబ్బుత లమిశ్రా శుంఠ్యామవాతం థోమయే దుడూచి.9. 

బహిర్దతమగు వాతీరక్రమును 'లేవనములు అభ్యంగములు నేకములు ఉపనాహ 

ములు వీటితోటి శొలగంపవలయును. అంత్యళవాతిర క్షయును విరేచశము స్థాపన వర్తి. 

తెల పొనము మున్న గువాని నాచరించి గంఫీరముణా తోొలగింపవలయును. శఆెండువిధ 

'ములగు వాళేర క్షగులయందును కము సూది జలగ మున్నగు వాని ద్వారా రక్తమును 

వెడలింప వలయును, లేక పోయిన యెడల నాడుల దాష్టరా గాని పుచ్ళనము వలన 

గాని శరీరమునుండి రక్తమును (సృనింప జేయవలయును. అంగమనులకు -గ్లాని కలుగుట 

రూక్షత వాశౌధ్ధిక్యము 4 మున్నగునవి 'కలిగినపట్టుల రక్తము ప్ర్రృవిందచేయరాదు. ఉసిరిక 

తుంగముస్తెలు కొతిమెర వీటిని పావుపావు చొప్పున తెచ్చి పొచనము చేసీ నేవించిన 

యెడల "వాతర కములను ఆమనాక ములను సమ స్పకుష్టరోగములను జయింపగలడు, 



0 చ్ క్ర ద త్తా--_౨౩. వాతరకాధికారము. 

తివ్పతీగె తో పెట్టంబడినక పాయములో గుగ్గిలమును క లిపికొని శ్రాగన యెడల వొతర క్ర 

రోగమును సాధించును. అడ్డసరము తిప్పతీగ అన్హువేతసము నీటికపహాయయులభో ఆముద 

మును కలిపికొొని శ్రాగవలయును. ఇయ్యాది క్ర క మముగా సర్వాంగ సంభ వమగు పాతర 

కవికారములను జయించును, బోడక రము భౌర్హ ములో చేతిని లేనెనుక లిపీ నాకి ఆవీ 

మట తిప్పతీగె కపాయనును త్రాగినయె తల సుదు స్రగనవగువాతర_క్షము నైనను బోగా 

ట్రైను, మాడు గాని లేక అయిదు గాని కరక్కాయలను బెల్లముతో చేర్చి తిని పిమ్మట 

తిప్పతీగ కపూయమును శత్రాగినయెడల మోకాళ్ల వజకును వ్యాపీం చియున్నను వాతర క్త 

రోగమును అవశ్యముగా పోగొట్టును, నేతిలో చేర్చ తిప్పతీగను శేవించినయెడల వాత 

రేగ మును. బెల్ల మా తోచేర్చ సేవించిన పట్టుకొనిపోవుటను చక్కెరతో చేర్చి నేవించిన 

పీ తమును తేనెతో సేవించిన కఫమును ఆముదము ఫో సేవించిన నతిభయంకరమగు వాత 

ర కరోగములకు కొంఠితో చేర్చి నేవించిన ఆమవాతములను పోగొట్టును, " 

అం గొడూ-చీస్వరసాదులు.. గజి 

వ్ గుడూచ్చ్యాకః సరసం కొల్క_౦ చూర్షం వా క్యాథ మేవ వ్యా 

వభూతశాల మా సెన్వ ముచ్యతే వాత కొ ళాత్. 10. దశమూలీక్ళ 

తం తీరం సద్యః శూల నివారణమ్ పరిపేకో నిలపాయె తద్వ తో 

ష్టేన సర్చిహో. 11, సటోలకటుకాభిరు తి ఫలామృత సాధితమ్, క్యాథం 

పీత్వా జయే జ్ఞంతు సదాహం వాతశోణితమ్. 12. గోధూమచూ 

శాజపియోఫ్యుకం ఇ చ సచ్బాగదున్దోరుబుదీజకల్క_కి లేచే విధేయం 
శ తధాతసర్చిః నేళే పయ శ్చావిక మేవ శ సమ్, 18. లేపః పిస్తా శ _నులా 

_స్తద్వ, ద్భృష్టాః పయసి నిర్వృ్ర తాః కటుకామృతయష్ట్యాస్వాంభుం 

కొల్క_౦ సమాశ్రి కమ్. 14. గోమూూత కీ పీతం జయతి సకఫం వాతళో 

తణిమ్, ధా త్రీ వారిద్రాముస్తానాం కప్యా వా కఫాధి కే. 15. కోకిలా 

తామృతాక్యాశీ పొటీత్తృస్తాం క ఫాధి కే, పథ్యాభోజీ త్రీసప్తాహాన్తుచ్య 

తేవాతకోణితాత్ , 16. కఫర క్త ప్రశమనం హృద్యంగుడ ఘృతేంస్న ఖతం, 

సంస్రేము యథోద్రేకం మిశ్రం వా ప తీకారయేత్ , 17. స సర్వేషు సగ్గు 

డాం పథ్యాం గుదోచీక్యాఖ్ మేవ వః ఫిప్పలివర్ధమానంనా నీలయే 

త్పుసమాహీతః. 18 

. తిప్పతీగరపమును గాని కల్కమును గాని చూరమును గాని కపాయనమును' గా 
ల ౯ 
ని. పేవించుటవలన వాళీర క్షరోగమునుండి మనుజాడు విడివడును, దశమూలక పూయ 



ఆంధ తొత్పర్యసహితము. sei 

ములో పకామువేసీన పాలు సూూలలను పోగొట్టును, వా తాధిక్య ము చేత నగు కూలలయం 
దు కొంచెము వెచ్చచేసి నేతిని పరిషేకను చేయవలయును, చేదుపాళ్ళ కటుకరోపీం 
ణి వీల్ల ప్రీచర త్రిఫలములు తిప్పతీగ వీటితో సిద్ధము చేయంబడిన కాషాయమును త్రాగ 
చని సాహాసపితమను వాతర క్రఘనుజయింపగలంగును. గోధుమ పీండి మేకపాలు మే 
కచేయి మేకపాలతో చేసిన ఆయుదపుకల్క_ము ఇయ్యది పాతర కృములయందు వథ్య 
ముల్ము, నూరుమారులు కాచి వడియకట్టిన నెయ్యి లేపమునకు పహొతకర ము అనను, నేక 

_మునందు మేకపాలు. హీతక రముఅసను. నువ్వులను నూరిగాన్సి వేయించి నీటిలో నాన్ని 

గాని లేపన చేయటయును మంచిదే, 

కటుకరోహీణి తిప్పతీ౫ యప్టిమధుకయు ముల్లంగి శొంఠి సీటికల్క్య_ములాే 
తెనెను కలిపి ఆవుపంచికముతో ౩ త్రాగిన యొడల కఫసహీతమగు వాత కృములను జయ్యిం 

లేనిచో ఉపిరిక పనపు తుంగము" "సలం వీటిక పాయ మైనను వాతర కములయందు 
షాతిమును కలిగించును. 

గొబ్బిగింజలు తిప్పతీగ వీటిక పొయములోే పిప్పళ్లను కలిపి వాతర క్షనులయందు 
ల్రౌగవలయును. ఇరువ 3 నో జాలవటినను క రక్కా_.య ళా సేవించిన మనుజుండు వాతర క్ 
మునుండి ను క్రుండగును, ? బెల్లముతో' చేర్చిన సేతినిత్రాగిన కఫర క్షయలు ఛాంతినొందును. 
సంసర మలయందు వ్యా ధమయొక్క_ యు ద్రేకము నమస సరించి గాని కలిపి గాని చికిత్స చే 
యపలయుంను. అన్ని విధములగు వాకర కములలోను గుడ సహితము గా కరకా్క్శా యను 

గాని తిప్పతీగ క పాయమును గాని పిప్పళ్ళకషాయమును గాని సమాహీత్ర చిక్తుండె 
నేవింపవలయును, 

అర నవవోరి రి క క్వాథమూ. థయా- 

క్ త్రి .తీ ఫలా సింబమంజిప్టా వవా కటుశరోహిణే., 19. వత్సా 
దీ దారునికో కొ సూయా నవకార్షి కక్కి వాతర క్షం తథాకుప్టం పామా. 
నంర క్రమండలహ్.. 20, కష్టం ాపాలికా కుష్టం పాన "దే బాపక 
గ త్కీ పంచర_క్తికమూ పే.ణ కార్యోయం నవకార్షి కః. 21. కింల్యేవం 

. సాధితే క్యాథే యోగ్యమాత్రా ౩ ప్ర దీయలే, 

క్రి థలముఖు వేప చెక్క మందసము వస కటుకగోహిణి తిప్పతీగ మ్రానిపసపు 
వీటినన్ని టల, ఒకొక్క. కర్ణమంత తీసికొని కసా యమును చేయవలయును, పాతర క్షయ 

“లం కువ్ఫురోగ ము పామ (అనగా గజ రక్షనుండలకుస్తము, క పాలకుష్టము వీటిని శ ఈక 

సాయము "పొనమా త్ర నున నే తొలగించును, ఇయ్యది నవ కార్షి కమను కషాయము. దీనిని 



262 చక్రదత్త--_౨3. నాతరక్తాధికారము, 

అయిదురతుల ప్రమాణముతో సగుమాపము చొప్పున చేయవలయును. ఈరీతిగా కో 

చిన కపషోయ మును వా3ెర కమునందు తగినన్ని మోతాదులు నిచ్చుచుం= వలయును. 

_అం్ర గుడూచీ ఘృతము ధ్రిఆా 

న్ గుడూచిక్యాథః లా ఖ్యాం సపయస్క_ం శతం ఘ్యృుతమ్, 

హని వాతం తథా ర క్షం కుష్ జయతి దు స్తరము, 
9 5 

తివ్పతీగాతో -నెన కషాయము ల ములతో పాలను నేతిని కలిపి పక్షము చేయ 

వలయును. ఇది వాకేర కృములను బభయంకరములగు కుప్పగా 'గములను జయించును, 

అం శతొవరీ నుతయు, రతా. 

న్లో, క తావకకల్క_గర్భం ర్న తన్నా శ్పృతుర్ద రుణ, మరతుల్యం 

ఘృతం పక్షం వాతకోణితనాశ నమ్, 28, ee 

పిల్ల పీచరక అృ_ములో సాలు గుకెట్లు వీల్లపీచరర సము లే పొలను నేయిని “సమా 

నభొగములను గా కళేవ్ "చిని 'పక్ళయు చేయవలయును. ఇయ్యది వాతర కమలను నిం 

వ్, అమృతా నుభుకం దాతుం త్రిఫలా నోగరం బలా 24, 

వాసానగ్వథవృక్నీన జేవచదారు త్రికంటకం" కుటుకా సవరికృష్ణా "కాన్స్ 

ర్సస్య ఫలాని చ, 25, శాస్నాక్షురక గంధర్వ వృద్ధదారు ఘునోత్స.లె వై 

కలై. "రేఖ స్పమైః కృత్వా సర్పి! వ స్థం వివాచయేత్. 26. ఛా తిర 
థి 

ససమం దళ వారి తిగుణసంయుతీం సమ్యాక్సిద్ధం తు విజ్ఞాయ నో 

పూనే చ్ కస్ట లే a7 బహుదోషాన్వితం వాత ర శేన. సహమూర్చి 

తమ్, ఉతానం చావీ గంభిరం తికజంఘోరుజానుజమ్. 28. క్త 

మహళూ లే బామవాొకే సుదారుకే, వాతరోగోపస్ప ృప్టస్య వ 

చాపి దుస్తరమ్. 29. మూత తృకృచ్చు ముదాన రవ మేహం విపమజ్య 

రమ్, ఏతా స్సరా న్నిహం ళ్యాళు వాతవి శ్రకహాస్థీతాన్. 80. సర్వ 

కాలోపయోగేన వక్షాయుర్చల వర్ణ నమ్, అశ్విఛ్యాన నికితం శ్రమం 

ఘృత చేత దను తమమ్, 81. / 

తిప్పతీ. యష్టిమధుక ము ద్రాత్ (త్రీఫలములు న్ధాగం3్రి ముత్తువపులగ ము ఆడ్డ'సరము 

అ౭చెక్కు శొంఠి దేవదారువు .వళ్హేరు కటుక రోహీణి కసీవింద పిల్ల పీచర సిప్పళ్లు 
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గుముడి సన్నరాస్త పల్లేరు తెల్ల అముదపు వేళ్లు తుంగముగస్తి 0. కెల్పకమలములు వీటిని 

సమాన భెౌగ ముం గా శేచ్చి క అముము చెల్లి 16 పలనుల చ్వనిని పక ము చయవల 

యును కాని ఉసిరికరసము 16పలములును నీళు 4రిపలములును చేర్చి బొ గా పాకము అయి 

న పిమడు పరీక్షించి అన్నము తీనునప్పుడు రు శ్రా7ాడ నప్పుడు నుపయోగింపవలయును 

అనేక క దేషములతో గూడిన వాతరోగయులను గ కముకో కలిసిన వానిని ఉత్తానవాక 

మును కటిసలములయందును పీక లయందును తొడలయందును .పుక్లైడివాతములకు 
య 

పోగొట్టును 

ప ర్టీర ముఖయందును. భూలలయందును భయంకరములగు నామవాతముల 
Woe వి 

యందును వాతనోగ ముగలవానికిని నహింపరాని వేదనను పోణొట్టి గుణమును కలిగించు 

"ను మూరే: తృకృచ్భర మ ఉడావర్హము ప్ర మెహము విష ఏ మజ్యరము వాతసి_త్తకఫములవ 

అనం నలిని జ్వరములను పోంగొట్టును. దీనిని అన్ని సమయములందు నుపయోగిం చిన 

మంచికాంతిని వయస్సును. బలమును పృద్దినొందించును. ఇయ్యగి ఆశ్వి నీ దేవతల చేత 
గ్గు 

[1 ష్ నమన ము ఇతే యు * సజ నదె నికి ంపంబడన యత్యు త్రమనుగు ఘృత ను శ్రేస్ట మైన 

రై దళ పాక బల్నాతేలము, Oa 

శో ఎలాం కై పూయక బ్క_ భాం సకలం శీర చతుర్షుణమ్, దళనా 

కం భవే చేత ద్యాతాసృ గాానప త్రజిత * 82. ధన్యం పుంసవనం 
చైవ న రాజాం శుక్ర వర్లనమ్, "జీవో యోని వికారము మేత చ్యాతని 

కారనుత్. క్రి, 

ముత్తువస్రులగమును కపాయనమునుగాను కల్య_మును గాను చేసి అంతకు నాలుగు 

రట్టు తైలమును పాలను కలిపీ పక్యము చేయవలయును. ఇట్లు ఇచి దశ పాక మెన ము 

కృవపులగ పు "తెలమగును, ఇయ్యది వాశర కృములను వా వాతపి _త్తము లను వోంగొట్టును. ధన్య 

"మగు పుం సము నిచ్చును. రేతస్సును వృద్ధి నొందించును, . పీర్యవి కాగములను యోని 

కా -కారయు లను పోంగొట్టును. మ మటీయ నియ్యది వాతవికొరము లను వోలొట్రును. 

. -ఆం్రి గుడదూబ్యాది తైలము. ర్రిజ్రా- 

నో గుడూచిక్వాథదుగ్థాభ్యాం తై "న లం లాక్రూర సెన వా, సిద్ధం 

మధుకశకా శృర్యరసె ర్వా 'వాతర క్షనుత్ . శి&4, 

తిప్పతీగ కషాయము "పాలు గాని అక్కారసనమును గాని యస్టిమధుక ము గుమ్లు 

డు రసమును గాని చేర్చి సిద్ధము చేసినలై లము వాతగ క్తములను పోగొట్టును. 
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న్ పద్మకోక్ రయప్ల్యా వ్వా రజనీ క్యాథ సాధితమ్, స్యా త్రి 

$ సరముజినా వీరా కాకోలి చందనె 8. కిర్ ఖుజ్లాకపదక మిదం 
ol అ ల్లా జ డీ 

ము 
ని. ఫా 
చా 

es 

పద్దాక్షుము వట్టి వేళ్ళు యస్టిమధుక ము పనవు వీటికహేాయములో మద్ది ఇచెక_ మంజి 

ష్ట్వము కాకోలి చందనము వీట్రిక ల్క_మును కలిపితైలమును సిద్దము చేయవలయును. ఇయ్య 

ది వాతర కృదోషములను పోంగొట్టును. ఇది ఖుజ్ఞాక పద్య కై అ మవంబడును, 

4 "పెద్దముత్తువపులగపు తై లము, ధిక. 

శ్లో, శుద్ధాం పచే స గబలాతులాం తు విస్రాద్య తై లాఢక 

ముత్ర దద్యాత్, అజాపయస్తుల్యవిమి శి తం త్తు నతస్య యస్తైమధు 

కస్ట కల్క_మ్. 86. పృథక్సచే త్పంచపలం విపక్యం, తచాగతర కం 

శనుయ త్యుదీర్ష మ్, వ _స్తివృదానా దివా స సప్పరా త్రై, ల్పీతం దగౌాహో 

త కరో త్యరోగమ్, తులా దవే జలద్రాశోద్దోగ ద ద్రవ్యతులామ తా. 

"పెద్దము త్తవపులగమును శుద్ధిచేసి 409 తులములు తెచ్చి రసము తీసీ దానిలో 

64 పలముల నూనెను కలిపీ 64 పలనుల మేక పాలను తెచ్చి తగరమును ముత్తున పుల 

గమును వేవవేరుణా అమిదై దు పలముల క ల్క-మును చేసీ పక్వ్వము చేసి సేవించవల 

యును, ఇయ్యది సెచ్చు"పెటిగివ వాకర క్రములను కూడ శాంతి నొందించును. వస్తుల 

మూలముగా దీనిని ఉపయోగ పెట్టుటవలన ఫ్ డురాక్టు లలోను శ్రాగుటవలన పదిదినము ల 

లోను రోగములను తొలణించికె చును. ఇచ్చట తులపరిమితేమగు, ద (ద్ర వ్రిమునందు ఒక 

ద్రోణమునీరును ద్రోణము నీటిలో | నొక తుల ద్రవ వ్యమును చెర్చద గున ని సంప్ర దాయెము. 

అద్రి పిండ శ్రైలసు, be 

న్లో, సమధూచ్చిష్ట మంజిష్టం ససర్జర స'శారివమ్, వండ తెలం 

తదభ్యంగా ద్యాతర క్ష కరుజాపహామ్, 88. 

"లే-నెమైనము మంజిష్ట్రము సజ్జరసము మను బాల వీటిలో -తెలమును పక్ళమయు చే 

యవలయును. ఇయ్యది పెందయైలమనం బడును. దీనిని రుద్దిన యెడల వాతర క్తపు దోష . 

యు లన్ని యును నళించిపోంగలవు,ః 
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=క్రస్టర్ర మహావి౧డ తె అము. చత 

వ _ ్రి వ కో శాకివా నర మంజిషూ యూస్ క; పయోనిగకోక తెలం లా క్ థి రు థి ఎ ద 
రా ' 

పక(ం వీముువిపషె రుబో రాం పాతర నమత్ , థి ౫ —_0 i 

మనుబాల సజ్జ్ఞరసము మంజిష్ట యసష్టైమధుక ము వు సువఫులగము మైనము. వీటి 

లో గాని మంజిష్ట తేకుండ తక్కివవానిలో ఆముదపువి త్తవములనువేర్చి గానీ పాలను ౫ 
తై లను. సోకి పకష్టయు చేస్ యుపరోగించిన వా చాశర క్ర ములు తొలగి పోవును, 

ఇయ్య ని మహోాపిండ తేల మ ఎ 

అం క్రైశ్రకగుస్తలము. రిల. 

. వరమహిపలేచనోదరః సన్ని భవర్ల స్వ గుగ్దులోః = ప్ర 
స్ట్, ప Aes తోయరాశే శ, ఫలాం చ యథో క్ర క్ర పరిమాణామ్. శర 
ద్యా తిర చ్చిన్నరుహా పోసి దేయాని యత్నేన న వివచేత్తదప 

మత దర్వా్య సంఘట్టయ న్యుహు ర్యావత్. 41. అగ్గక్షు యితం 

తోయం జాతం జ్వలనస్య సంపర్మా జ్, అవ తాన వ్వ వస్త్రపూకం పునరపి 

సంపాద యే శ్పాత్రే. 42, సాం ద్రీభా లే తసి న్నవతార్య పా మోపల 

దె తప ఫలాచూన్షార్థప ఫలం తొకోటా శళ్ళార్షం వడక్షపరిమూణష్. 48. 

శ్రొమిరిప్టుచూ క్లార్ధప పలం కర ంకర్గం శ్రినృద్దంత్యో క, పల మేకం చ 

గుడూచ్యాకి ॥ దత్వా సంభమూర్భ్యే మళత్నేన, hh ఆపయుజ్య చాను 

పానం యూవం తోయంసుగంధి సలి లేన ఇచ్చాహార విహారీభే వజ 
పయుజ్య సర్వకాలమిదం. 4ర్, తనురోధి వాతకో శిత మేకజ మభ 

ద్ర 'ద్వజం చిరోగ్గం చృ జయతి శ్రుతం పరిశువ్మం స్ఫుటికేంచాజాను 

జంవాని*. 46. నృణకాసకష్టుగుల, 0 శ్య్యయథభథూదర పాండు వ్రృమెహాం 

శ్చ, మందాగ్నించ వబద్ధం ప్ర మేహవీడశా శ నాశయ అశు 

67. సతతం ని"పే న్యమాణ।ః "కాలఐ ఫౌ శ సకషగదాన్, అభిభూయ 

జరాదోవం యాతిహూ కెశోరకం రూపమ్. 48. ప్రత్యేకం 
లా వ్ర స్టో జలం తత, వడాఢకం, నడవ ద్దుగ్గులోః పాక ః సుగం 

విశేష్ 49. 

నుంచి గేదెకన్నువ'లెను జి"ట్టవలెను మిసమి'సలాడేడు గుగ్గిలయును _ 16పలములు 
"లేవలయును. 64 వలములనీటిలో నాగుగ్గులమును ్రథలములును పడ చేయవలయును, 

$4 

రాస 
ధ సు 

ea) 
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మటియ నందు శి2 పలముల తిప్పతీగారసమును చేర్చి సావధానముగా గూర్చుండి య 

(పృమత్తుండె కలియం బెట్టుచు పక్వము చేయవలయును. అగ్నిసంవర్క_మున సగ మునీళ్లు 

ఇనికిన ప్మ్తట దింపి వడియగట్టి మణల పాత్రలో వైచి నుడుక 'బెట్టవలయును. బాగుగా. 

గట్రిపారనపిమటు 16 వలమలి కమ్చూరమును కలిపి అందు త్రి ఫలముల చూక్ల మును అర్ధ 

పలమును శొంఠి మిరియములం పిప్పళ్లు వీటిచూర్ణ ము నొకటిన్నర వలమును వాయువిడరీ 

గముల చూర్ణమును అరపలమును కెల్ఫతెనడను కాలుపలనును దంతిద్వ్యయమును 

పావువ లమును తిప్పతీగ నొకపలమును కలిపి చక్కగా పక్టయు చేసి సుగంధము గల 

నీళ్ళను గంబిని అనుపానముగా నుంచి యపయోగింపవలయును, ఈరకాపషధమును 

సేవించి ఇచ్చవచ్చినట్టు అహార విహారముల ననుభవింపవ లెను. ఇయ్యది శరీరము నడ్డ 

గించెడి వాతర _క్షరోగమును వీక జద్భంద్టజము లగురోగములను చిర కాలమునుండి 

పుట్టినరో౫గమును ప్రవి-చునట్టివియును ఎండినట్టివియును బ్రన్షలెనట్టివియను జానువుల 

వజకు గలిగినట్టివియునగు వాతర కృములనుపోంగొట్టును, గాయములు దగ్గు కుట్టు గుల్మము 

వాపు ఉడరరోగము పాండురోగము మేహరోగము అగ్నిమాంద్యము వంధ్యాత్వము 

మేవావ్పీడ వీటిని గో (గొట్లును. నిరంతరమును నేవించౌద లేని అన్నిరోగముల నియ్యది పోం 

గొట్టగలదు. ముసలితనమును తొలగించి కికోరరూపము నొసంగును, కరక్కాయల 16 

పలములును ఉసిరిక 16 పలములును తాడి 16 పలముఖును 48ి4పలముల నీటిలో 

'బెల్లనును వలెనే గుగ్తు మును కూడ పక రకు చేయవలయును, విశేష మిందు సుగంధవస్తు 

వుల 'చేర్చుటమాత్ర, మే. జ 

-శప్రు(ర్రె అవ్బుతాద్యగుస్తలము. రఆా- 

నో, పసమేకం గుడూచ్యా స్తు సు అర్థ ప వస్థం చ గుగ్గులోక, వ 
ఫి UU 

కం తిఫలాయా శ్చ తత్సమాణం విని శశ 50. సర్వ మేకత స 
మద్య సాధయ్ _త్త్వ్ర్భ తోంభసి, పాదశేవం పరిస్రావ్య పున స్స 

వధిశ మణ్. 51. తావ త్పచే త్య హయం తు యావ తం దత్వే 

మాగ౭ష్, దంతీవ్యోవవిడంగాని 7 గుడూచీ త్రి ఫలాత్వచః, 52. తత 

శ్వార్గపలం పూతం గృహ్టాయా చ్చ ప్ర పృతిప, ప్ర కర్షం తు త్రివృతా 

యః స్తు సర్వ మేక త్ర కారయేత్. రక తస న్ఫుసిద్ధ 0 విజ్ఞాయ క 

శ 

సే సత్తీ శె ద్భుధః, సత్ర వారాన్ని బలం జ్రాశ్వా తస్యమాత్రాం ప్రదాప 

యేత్ . 54. 'వాతర క్షం తథా కుష్టం,గుదజా న్యన్నీసాదనం, దుష్ట వణ 
వ్ర మేహం శ ఏ సామచాళం ఛగందరం, ర్ర్, నాణ్యాధ్యవాతశ్యయ. 

/ ॥. 
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ధూక్ నృర్యా నేతా న్వ్యృవోవాత్కి అశ్విభ్యాం నిర్మితః పూర్వ మమ్మ 
_తాఖ్యోహ్ గుగ్గులుః, 56. అర్షవస్టు త్రిఫలాయాః | ర్గ పస వ్ర తేక మిహాొ 

గ్భృవ్యా 
తిప్ప తీగ 16 పలములును గుగులము ర పలములును కరక్కాయ 8 పల ములను 

తాడి రి పలములును ఉసిరిక ర పలములును వీటిని తెచ్చి ఒకటి గా చేర్చి నూరి 2క్రి1 

పలముల నీటిలో పక్యము చేయవలయును. నాల్దవపౌాలుసీక మిగిలి యున్నప్పుడు 
' వడియకట్టి మరల నానీటిగి నిప్పు సై పెట్టి గట్టిపడువంక వజికును' కాచి దంత్రీద్వయ 
ము శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు నాయువిడంగములు తిప్పతీగె శ్రీ ఫలముల బెరకు వీ 

టినన్ని టిని అర్థ పలము చొ "త ర్స తెగడ పావ్రపలము తెచ్చి అన్నిటిని నొకటిగా 

చేయవలయును, కుద్ధిచెసి ప్మట కొ ది వాటి వెచ్చన యుండ గా వేయ వలయును" 

కలువాత బఠ రాన్ని కనుసారముగా మాత్రలను గట్టి ఇచ్చుచుండవల యును. ఇయ్యాది 

వాతర కను కుష్టురో గ మును గుదరోగ ములను అగ్ని మాంద్య యును దుష్ట వ్రణయులను 

ప్ర మేహములను "ఆమని "తములను భగందర ములను నాడివాతమును ఆక వాత మును వా 

_ వును మటియ నన్నివిధములగు దోగములను పోగొట్టును. ఈయన తాదిగుగ్తలు ముపూ 
ర్వము అశ్వినీ చెవతల చేళను సృృజింపంబడినయది. ఈగుగ్గులయు నీ రాణ కాలమునందు : 

వేర్వేరుగా తి ఫలములను అగ ప నమును గ హీంపవలయును. 
టీ Pr థి WU 

ఆం అమృతగుస్థులము, ఆ 

నో అమృతాయా శ్చ ద్వ పృస్థప్ర స్థ మేకం చ గుగ్గులోకి వే 
a) 3 (UU 

కం శ్రీఫలా ప్రస్థం వర్థాభా ప పృస్థ మేవ అ ల. సర్వ మేకత్త సంక్షుధ్య 

క్యాథయే ల వణేంభసి, పునః కవే త్పాదశేవం యావ చత్సాందత్వ 

మాగతం. 58. దంతీచిత, కమూలానాం కణావిళ్వఫల త్రికం, గుడూచీ 
త్వగ్విడంగానాం పతే స వర్దప పలోన్మి తం,59. తి త్రీవృుతాకర్ష మేకంతు సర్వ 

'మేకత్ర చూర్మ్యయేత్ , ¥ చోమై థ్సపే స్త త్వమృ ఆ గుగ్గులోః 
పరం. 60. యఖథావహ్నా “లం ఖాచే దన్లుపి ర్రే త్రీ ఏిశెవతః, వాతర క్షం 

తథా కువ్వం గుదజా న్యన్నీసాద నం, 61. దుష్టవణప్ర వ మేహాం శ్చసా 

వవాతం 'భగందరం, నాడ్యాథ్య నాతే శర్థయభూన్ హన్యా త్సరాషమ 

యా నయం. 62, అశ్నిభ్యాం నిరి ల్ "హ్యాపో ఒ౬మృతాఖ్యో గుగ్గు 
లు ఫురాం 
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తిప్పతీగె శెందు జ సములు గుగ్గి లమొక ప సము వేెజ్వరుగా తిఫలను లో 
(థ్ ౧ /థి WW 

కొక్క ప్రస్థము గలిజేరు ఒక పృస్థయు. వీటినన్ని టిని చూర్ణ ముచేసి ఉప్పునీటిలో 
వైచి కాచవలీయను. నాలవ'పొలు మిగలియండునంత వజక్షును గట్టిపడునంత వ అకును 

పక్షము చేయుచు యుండవలయును, దంతీద్యయము చీ త్రయాలను మునగ చెక్క పీ 

ప్పళ్గు శొంఠి కరక్కా-యలు తౌడి యుసీరికలు తిప్పతీగె లవంగ ప్రుపట్ట వాయువిడంగ 
౧౫ 

ములు వీటినన్ని టిని అర్లపలము చొప్పునను తెల్ల కెగడ పావుపలము చొప్పునను 
' 6 య ॥ 

కలిపి చూర్త్షమునేసీ సిద్దమైన వీమ్గట కొంచెము వెచ్చం జేసి అమృతాగుగులు కల్క_మును 

ఇందు కలపవలయును, ఆపిమట జఠరాగ్ని ననుసరించి దీనిని భ క్షీంచుచుండ వలయును, 
అజాజాబ్హ్రీ 

ఆమపీ తముగలవాండధికముగా దీని భక్షీంపవలయును. ఇయ్యది నాతర కమును కుషును 
య య mar) © 

అగ్నిమాంద్యయును దుష్ట వణనులను మేహాములను ఆమవాతనులను భగందరములను 
లు 

నాడీవాతిమును ఆధ్యవాకేమును వాపును మున్నగు “నన్నిరో గములను శశింపం జేయును. 

ఇయ్య ది అమృతగుగ్గులము, ఫ్లూర్వ మిది అశ్వినీకు నూరు ల వేత రచింపంబడ్నద్రి. ఉ్త్మ 

మైనది. 
ట్ 

_్రాధ్రి యోగ సారామృతేము. రత. 

నో, శొతావరీ నాగబలా వృద్ధదార క ముచ్చటా. 68. పునర్నవా 

మృతా కృష్ణా వాజిగంధా త్రికంటకమ్, షృభ క్షశి పలా న్యేపాం 

సో శం చూర్హాని కారయేత్ . 66. తదర్భం శర్క_-రాయు క్ర క్షం చూర్ష ౦ 

సమర్దయే దధి స్థాప యే త్పుద్భణే భాండే నుధ్వన్థాడక సంయు 

తం 65. ఘు ఘృత ప్రస్థి సమాలోడ్య తి, తి సుగంధిపలేన తు, తం ఖాశే దిప్ట 

చేస్టాన్నో యథావహ్నిబలం నరో 66. పాతర క్త ౦ షయ) కష్టం 

కార్శష్ణం విళ్తాససంభవం, వాతేవి _్రకఫోకాం ER రోగా న సన్య్యాం శ్చ 
—(U 

తద్విధాన్ . 67. హత్యా కరోతి ౪ పురువం నలిపలితవర్షితం, "యోగ 

సారామృతోనామ ౬త్మీకాంతివినర్ధనః, 68. దివాస్వవ నగ్ని సంతాపం 
వ్యాయామం మైధునం తిథ్యా కటూచప్టగుర్వభి వ్యంది లపణాన్లూని న 

ర్హయేత్ . 69, 

వీల్లపీచర "పెద్దము త్త వప్రులగము సెద్దక చోరము నేంయుసిరిక గలిజేరు తిప్పతీ 

౫ పప్పళ్టు పెన్నేరు 'పశ్రేరు వీటిని ప ప్రత్యేకముగా పదిపలములచొ; తెచ్చి చూర్ణము 
నువేసీ అందులో సగమును కండ చశ్కేరతోక లీపి మర్తనమును చేయవలయును, పు 

ట అర్థాథకము "లేనెనుపోసి గట్టిపాత్రల్యోవై చి యుంచవలయును. తరువాత 16 పల 
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ముల నేతిలో వైచి కలియంబెట్టి లవంగపుపట్ట వీలక్రలు జాప శ్రి వీటినొక్కొ_క్కొ_పల 
ముచొ, కలిపి జఠరాగ్ని ననుసరించి భుజింపవలయును. ఇది వాతర కను కుష్టు క్షయ 

కృశించుట ర కృపి త్తజనిత ములగ రోగములు వాతనగోగములు పిత్త రోగములు కఫరో? 

ములు ఇతర దోగములు వీటినిపోయొట్లును, మనుజుని ముసలితనమును త లనెజుఫును వేగి 

వానినిగా జేయును, ఇయ్య ది యోగసారామృకమను జేయ గలది, ఈగుగులుము లక్షీ ఏ 
కొంతినిపెంరాం దించును,_ దీనినిసే వించునప్పుడు పగలుపరుండుట సెగనుకూర్సుండుటు. 

కసరతుచేయట మెధువముచేయట చేదు వేడి బలువు పులుపు గలపదార్థములను 
తినుట వీటి వి ౦పవ లెను, 

ఇట్లు చక ద తయందు వాకరకాధికార ప కరణము ముగిసెను, య (J ఆచి ఎం ల 

జా లల ౫ అల్లో య ౫ ఆ a) 

౨౪. జోరు సంభాధికారము. 

అద్రి హోరు _స్టంభమునందు సొమాన్యో పాయముయు.. రత. 

నో ఎవణః తపసణం యత్స్యా న్న చ మారుతకోవనం, త్త్చ 
ర్వం సర్వదాళార్య మూరు_స్తంభస్య 'భేవజం. 1. తస్య న న్నేహనం 
కార్యం నవస్తి ర్నచ రెచనం, సరొ్యరూక్షః కముః కార్యు నతాజా 
క ఫపనాళనః. 2, పశ్వా ద్యాతవినాశాయ కృశ్చే్నేః కార్యః క్రియాక్ర 
మః, శిలాజతుం గుగ్గులుం వా పిన్చలి మభ నాగరమ్, 8. ఊర సంశ్లే 
9 త ల య్ ర్సాదా* న్వు బ్య పిబే నూ క్రై రశ మూలీర సేన వా భల్లాతకామృ తొాళుంఠీ దారు పథ్యా 
పునర్నవాః 4 పంచమూలద్వ యోని శ్రా ఊోకుస్తంభనిబర్హ్హ ణా, పిప్ప 
“లీశిబ్పలీమూల భల్లాతక్యాథ ఏవ వా 5. కల్కోవా సముధు శ్లేయః 
ఊగు స్తంభవి నాశ నక త్రీఫలా చవ్య కటుక గ్రంధికం మధునా లిహే 
త్, 6. ఉరు_స్తంభవినాశాయ పురం మూ, వా వీబేత్, లిహ్యా ద్వా 
త్ర ఫలా-చూర్షం మెదేణ క[ుకాయుతం. 7. సుఖాంబునా వీబే ద్యావి 
చూర్ణం వటొధరణం నరః, విష్పలీవర్మమానంవా మాశ్షీ కేణ గుడేనవా. 
8. ఊరు స్తం పృశేంస ని గండరారిష్ట మేవ వా, చవ్యాభ యోగ్ని దా 
రూణాం సమధున్స్యా దూరుసంగ హే, 9. కల్కొ దిహే చ్చ మూ 



270 చకృద.త్త--౨౮. ఊరు స్తంభాధికారము. 

శ్రాథ్యెః కరంజపలసర్హ పె, శ్షూద్రసర్ద పవల్శిక మృ త్తికా సంయుతం భి 

వక్, 10. గాఢ ముత్చాదనం కుర్యా దూరు స్తంభ ప లేపనం, కఫ 

యార్థం వ్యాయా మే సనం క శ క్యేషు యోజయేక్. 11, సలా న్యా 

శ్రామయే త్క్లల్కం పృ తిస్లోతో నదీం త్ర శేత్, పలాభ్వ్యాం విప్పే లీమూల 

నాగరా దష్టకట్యరః. 9 

శేషమును పోంగొట్టునదియును, వాయువును (పకోవిం ంఘంజేయనిదియు నగు యా 

పధమునంక్రను జోరు స్తంభమునకు (ఏ యోాగింపప యును, ఊరు స్పంభనగల వోగ్మకి న్నే 

పానము గాని వ నికర గాని శచనసుూగాని చేయరాదు. రూక చికిత్సల" యన్ని టిని 

చేయయచుండవలయును. అందునను కఫ నాశక చికిత్సలను చపేయపలయు ను, అపీవ్వట వా 

తము నశించుట కె క్రియా కృమము నంతయును జజీపీంపవలసినద్రియే. శిలా జిత్తు గుస 

లుము పిప్పళ్లు శాక విట్ని ఆవుపంచితములో గాని దళశమాలముల రసముతో గాని 

ఊరు. సంభముగలవాడు చేసింపవలయును, నల్లజీ డేవి త్రనములు తిప్పతీగ నొంది చేవ 

చారువు కర క్కాయలు గలిజేరు దశమూల ములు వీటితో క చ్రయము చేఫ్సి ఫుచ్చుకొ 

' నిన యూరు స్థంభములు నశించును, పిప్పళ్ళు మోడీ సల్లజీడివి త్రనములు వీటిక షాయము 

నందు గాని కల్క_మునందుగాని తేనెను కలిపి యిచ్చినయెడల ఊరు స్తంభములు. నకి 

చును. నెమలీయడుగుశేళ్లు త్రి ఫలములు ఆవాలు వీటిని అవువంచితముతో నూరి వ 

ట్రువేసినను సేకము. చేసినను ఊరు స్తంభములు నళించిపోగలవు, "లే నెయును ఆవాలును 

ఫుట్టమట్టియను వీటితో శేపవమును చేసిన ఊరు ప్రంభములు తగ్గిపోవును, కఫము తగ్గపో 

వుట క్రొలుకె కసగతులయం ' ద్వోగ్మలి వృ వెళ పెట్టవలయును, నటికడ్డ గాం స్ర్వైరీప 

వలయును, 

అటి అప్పక ట్వర్నతే ము. ర్యా. 

న్లో, తెలవ సకసమోదధ్నా గుడ్ న్యూరు గ హాపహాః, అష్టక టర 
వ UP 

"తెలేఒత తెలం సొర ప ప మివ్య శే, 18. కష్ట శ్రీ చేష్ట కోదీచ్యం సరళం. 
రా ల్ రె ర్మ 

దారు శేసరం, అజగంధథా ౭_శఏగంభా చ. తైలం లే స్సార్షప పం పచేత్, 

18. సై ద్రం మా తృయా తీస్తా దూరుస్తంభార్డి తః వబేల్ ; సెంధవా 

ద్యం పాతం తెలం వర్గాభ్యమృతగుగ్గులుః. 15. 
pel 

పిప్పలి మోడీ శొంఠి ఒకొ-క్కు_పలనూను పెలున రి పలములును తైలము నెన్మి 

దిపలములును కలిపి ఈతే లమును సిద్దముచేసి యుఫమయోగిం చనచో గృధి) సియను ఊత 

_స్తంభగును ను నశించును. ఈయస్టక 'ట్వరతైలకునందు ఆవనూ నెనే పోయవలయును, 
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క్రోహు (శ్రీ వేప్టథూవము తుంగము సలు సరళము డేవణారును శేసరి తులసీ సెన్నే © —_o 

వీటియొక్క_.కల్క..ను అతో ఆవనూగాను పక్టము చేయవలయును. తేనెతోకలిపిన మా 
లతో నూరు సంభరోనము గలవాడు త్రాగవలయును. లేక పోయిన చో సెంధవాద్య 
అమును గాని ప్రు"ర్నవాతే లమును గాని అమృతగుగులు నుగాని శేనించిన హీతమగును* fel(a ౪ 

ఇట్లు చక్తదత్తయందు డోరు స్తం భాధి కార్మప్యృకరణయు ముగి సెళుం 

=a 

౨౫. ఆమవాతాధికారము. 

ఆ రాస్నా దశమూ *కము, ఆా- 

* లంఘనం స్వేదనం తిక్తం దిపనాని కటూని చా విశేచ 
పానం వస్తయ శ్న్చామవూరుతే. 1, పెంధవాబ్యే నాను 

స్వ మారవ స్థిక పృశస్య తె, ఆమవాతే పంచకోలసిద్ధం పానాన్న మిహ్య 
2, భూత; స్వేదో విధాతవ్యో వాలుకావ్రుట కె _స్రథా, నర్ శం 

ఠ్యభయా చోగ్రా దెవాజ్యోతివిపాఒవ్భు తా, 8, కహాయ మావువా 
తస్య వాచనం రూక్ష భోజనం, క ధ్రీవిశౌంనధీకల్కం వర్గాబూకా(థసం 
యుతమ్. 4. స్పప్పరాత్రం విగ జంతు. రామవాత వినాశనమ్, దళ 
మూలామృతెరండ రాస్నానాగర దారుఖీికి 5. కాథోరగుబూక తౌ లేన 
సామం హా _ననిలం గురుమ్. 

అంఘనను చెమట పట్టుట కటుపదార్థ సేవనము దిపనపదాగ్థములు క టువులగు 
నౌపషధములు విరేచనముబు తెల సేవనములు ఇవియన్ని యును ఆమవాతమునందు హీత' 
కరములు, “సెంధవాది'తెలముచేత ననువాసితమగు క్షారవ స్తీ యు త్తమము. ఆమవాతను 
నందు వీప్పళ్లు మోడి చవ్యము చి (ల్రేవూలము శొంఠి వీటితో చేయబడిన కహాయపాన 
మును అన్నమును హీత్రముసు. అవ్లువాతమునందు ఇసుక పొట్టముల వలన వెమ్మట కట్టిం 
చుట యు త్రము, శొంఠి కరక్కాయఖు వస 'జేవదారు అలివస తిప్పతీగ వీటి 
కసాయమును రూక్ష భోజనమును ఆమవాకమును అణగించును. క మ్చూరము శొంఠి వీటి 
కల్కు_మును శొంఠి కసాయములాో కలీకి 7దోద్రాబం నేవించిన ఆమ వాతను పకష్షమగున్కు 
దశమూలములు తిప్పతీగ ఏరండము సన్న రాస, శొంకి దేవదారు విీటికషాయ మును ఆము 
థముతో. కలిపి శ్రౌగినయెడల భయం'రములగు నామవాకములును నళించివోంగలవు, 
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అర్ర రాస్నా పంచకము. గ 

శో దశమూలీకపాయేణ పీజే ద్వా నాగరాంభసా. 6. కుక్షీ 

కటీళూ లే EL 'మేరండసంభ వషమ్, రాస్నాం గుడూచీ మేరండం 

Fan నుహశాషధమ్, 7 వీబే తృర్వాంగి కే వాతే సామే సంధ్య 

స్థిమజ్జ7, 

ఆముదమును దశమూలముల కపాయముతో గాని శొంఠి కషాయముతో గాని 

నేవించిన కుశ్లీ వ ని స్తీకూల సంబంధములగు కూలలయందు హీతకరము. సన్న రాస తిప్ప 

త్రీగ దేవదారు వీటిక పాయమును సంధు బు ఎముకలు మజ్జ పీటియందు గలవాళరోగ 

ము లందుమ ఆనువాతము నందును సర్వాంగ వాతము నందును నేవింపవలయును, 

-ఇప్రైగ్రి రాస్నాస ప పక ము, ర్రితా- 

శ్లో, రాస్నామృతారగ్యధ చేవదారు తీకంటకై రండ పున. 
క వానొం నభ వ్ బే న్నాగరచూర్ష్మమిశ, వం “జంఘోరుషృష్ట ్ రి కరి క్ర 

పార్శ్వళూలీ. 8 

హ్నా శాస్త తిప్పతీగె దేవడారువు శ్రీకంటక ములు ఆమాదము గలిజేరు క పాయ 

మునందు శొంథిచూ ర్షమును కలిప్ి జంఘావాతీము పృష్టవాతము ఊరు వాళము నడుము 

వృక్క లనోప్పులు వీజియం దు శ్రాగవలయును, 

బుర్ర వెశ్వానర చూర్షము,. థ0ఆా- 

న. ఈంంఠీగోక్షురక క్వాథ! ప్రా పాతం ప్రాత న్నిపేవితణ సామ 

వాతే కటేళూలే పాచనో రక గాకోన. 9. 7 అమవా శే కళాయు కం 

దశ మూలరసం వ బేల్ , ఖాదే ద్యా .ప్యభయా విశ్వం గుడూచీం నాగ 

శేణ వా, 10. ఏరండ తై లసంయుకాం హరీతకీం భకుయే న్నరో విధి 

వత్ , ఆమానిలాొ _రియుకో గృ ధ్ర సివృద్టర్షి త సత్యమ్. 11. కరం 

నాగర చూర్షస్య కాంజిశేన విజ త్పదా, ఆమమవాత ప్రశ మనం కఫ 

వాతహరం పరం. 12. పంచకోలక చూర్ణం చ విజే దుస్టైన వారిణా, 

మందాన్నిళూలగుల్మామ కఫారోచకనాశ నమ్, 18. అ అమృతానాగరనో 
కుర ముండ తికావరుణ ౨8 కృతం చూర్ణ మ్, మస్త్వా రనాలవీత మూ 

మానిలనాశ నం ఖ్యాతం, 14. మణిమంథన్య భాగా జ్యా యమాన్యా 
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స్త్వ దేవత్స్కు భాగా త్ర్రు యాజమోదాయా నాగరా ద్భాగపంచ 

కం, 15. దశ. చో చ హరీత క్యాః క్షిత్రచ్యూ కృతాః శుభాక మ నమస్తా ( 
రణా కా లతే క్రేణ సర్పిహోస్టోద కేన వా. 16. వీతం జయ త్యామవాతగు 
లం హృ ద్య స్త సుజా న్లదాన్, ప్రీ హానం హా స్స్ ఫూూలాద్రీ _నానాహం గు 

దజాని చ, 17. విబంధం జాఠరా న న్ఫొగాం 1 స్తథా వె హూస్తపాదజూన్, 
వాతానులోవున మిదం చూలర్షిం వై శ్యానరం స ఫ్. 18. 

శొంఠి గలిజేరు వీటికహాయమును ప్రాతః కాలమునందు నేవించినయెడల నామవా 

తము కటిళూల వీటినిపచనము నకు తెచ్చి పోలాట్టును, ఆమవాతమునందు పిప్పళ్ళతో 
దళశమూలముల రసమును త్రౌాగవలయును. కరశ్యాయ శొంఠిని గాని తిప్పతీగెను 

కొంఠినిగాని తివవలయును, ఆముదములో .కరక్కాయను చేర్చి యథావిధిగా అమ 
వాతము గృ ధ్ర సీ వీటిచేత పీశతుండైనవాండు నేవిపవలయను, ఒకతులము శొంఠి 

_ జాడిని గంజిలో వేసికొని త్రాగిన అమవాతేములు శాంతించును, కఫవాతములు తప్పక 

పోవును. పిప్పళ్లు మోడి చవ్యము చి చిత్రమూలము శొంఠి వీటిచూర్గమును వేడి 

నీళ్లతో త్రాగిన అగ్ని మాంద్యము మూలనో సు ఆమవాతము కఫము అకోచకమును 

నశించును. తిప్పతీగ శొంఠి గలిజేరు బోడసరమ్యు ఉలిమిరి వీటిచూర్హ మును మజ్జిగ తే 
టతో గాని గంజిశోోేగాని క లిపిత్రాగిన ఆవమువొాతోములం నశించునందురు. సెంధవలవ 

జము శకెండు భాగములును కరకా-యలం 12 ఛాగములును కలిపి చూర్ణ ముచేసి 

మజ్జిగ తేట మంచినీరు గంజి వేడినీళ్ళు వీటితో త్రాగనలయును. ఇట్టువేసీన అమవాతము 
సల రోగము స్ఫృద్టోగము ఏటిని 'సంపంజేయసు, వంధ్యారోగము వళి చీగతరో౫ము 

ఒస్టరోగము అశ్మీరోగము మన్నన వానిని పోంగొట్టును. ఈ వైశ్వానరచూర్షము వాత 

మును వంచి వేయును. 

0 అలంబుపాచూర్షము. రికా 

న్లో, అలంబుపాం గోక్షుర కం 'గడూబీం వృద్ధదారకమ్, 19. 

వివ్పలీం త్రివృతాం ము స్తం వరుణం సపునర్న వమ్, త్రిఫేలాం నాగరం 

చెవ సూక్త చూర్ణాని కాన యేత్. 20, మస్త్వారనావత క్రేణ వయో 
మాంసరశ సన వా, అమవాతం సవా నాశం క్యయఘుం సంధిసం 

స్థితమ్, 21. 

అలంబుష=_ అనగా బోడతరము=ఎ పల్లేరు తిప్పతీగ వీటిని కలిపి తెగడ వీ పిప్పప్టగ 
oa 

తుంగ ము స్టలు ఉలిమిరి గలి జేరు త్రి ఫలములు, న్సొంధి వీటిచూర్లమును గంజి మజ్జిగ తేట 

శిరి 
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పౌలు మున్న గువానిలాో చేనితోనెన గాని సేవించిన ఆమవాతము సంధులలగేని వాపు 
Cann . 

నశించిపోవును, 

అం ఫింం గ్వాదిచూస్హ్ర ము, రితా- 

న్, శతపవుష్పావిడంగ శ్చ _సెంధవం మరిచం సమమ్, చూ 

ముష్టాంబునా వీత మన్నిసందీవనం పరష్. 22. పాంగు చవ్యంచిడం 

శంక క్చస్టాజాజీ సపొవ్మరమ్, భాగో త్రర మిదం చూర్లం వీతం వా 

'తామజి ద్భవే్. 29, 

పెద్దసదావ వాయువిడం గములు సెంథవ వలవణము. 'మిరియములు వీటిని చూర్ణ ము. 

చేసీ వేడినీళ్లతో త్రాగిన జఠ రాగ్ని యుద్దీపించును, ఇంగువ 1 భాగము, చవ్యము 2 భా? 
ములు  పేటుప్పు కి భాగములు శొంఠి 4 భాగములు, పీచ్చళ్టుఅయిదు భాగములు, జీల 

కోట్ల 6 భాగములు, పుష్క_రమాలము ఏడు'భాగములును వీటిని చూళ్లము చేసీ తగిన 

ఆమవాళశములు నశి-చుకు, 

రి యోగ రాజగుస్తలముం dae 

న్లో, చి శో, కం విప్పలీమళాలం యమాసీం కారపఏ్ం తధా, పిడం 

గాన్యజమోదాళ్చ్ జీరకం సురదారుచ.24. చవ లారసై సెంధవం కుష్పం 

రాస్నా గోతునధాన్యక మ్, | త్రి 3 ఫలాము స్త కం వ్యోవం త్వగుత్రీరం య 

వాగ్యజం, బిర, శాలీస సత్రం పత్రంచ సూత్షచూర్షాని త్ 

యాస నే తాని చూర్షాని తావన్యా త్రం తు సుగ్గులుం. హా. 

సర్పిపా గాఢం న్నీ భాండే సిధాపయేత్ , తతో మాకత్రాం పయుం 
జీత యేప్తాహార సా నవి, 27. చఇరూగరాజ ఇతి ఖ్యాతో యోనగేయ 

మమృతోప పమ; అవమవా తౌఢ్యు వా తాదిస్కైమిదుప్ట వ్ర గాాంనవి, 28, 

స్టీవాగుకద రానాహ దుర్నామాని వినా? కౌయ్సిత్, అని ర చ కురుతే 
స్తం కేదోవృద్ధిబలం తథా, 29. వాతరొ గాన్ జయ శేష సంధివు 

హన 

చిత్రమూలము మోడి వామము పేటుప్పు వాయువిడంగములు అజామోదము జీ 

లకల్ఞ: దేవదారు చెక్కు. చవ్యము. వీలకులు పైంధవలవణము చెంగల్వకోస్టు సన్న రాన 

పల్లేరు భని యములు త్రిఫలములు తుంగము స స్తలం శొంఠి మిరియనులు పీ పిప్పళ్లు అవంగ 

పుపట్ట' 'వటి'వేళ్ళు యవహ్రోరము తాడిళపల్రి శేష త్రి వీటిని చూర్ణము వేసి చూర్ణ మంత 
6౮ ౯ 

గుగ్గులము. నిందు. కలిపి నేత్రి త్రో మర్షి ంచి చమురుక్రుండ లో పెట్టి 'దైనమును ఒక్కక్క 
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మాత్తచ్ "ప్వున నే సవింపవలయును. య భైష్టము-గా భుజించు చు నుండవలయును, ఇయ్యది 
అమృళరుల్యము. ఆమ వాతము అధ్య వాతము మున్న ఛవానిని (క్రిములు గల (వణము 
లను ప్లీ హను గుల్మము మున్న గువానినిపోంగొట్టును. అన్ని నిదీపింపో జేయును. "లేజమును 
బలమును వృష నొందించును. సంధి హాతము మజ్జావాతము మున్నగువానిని పోగొట్టును, 

రి సింహ నాదగుగ్గులను. de | 

న్లో, పల త్రయం కపాయస్య త్రి 'తిఫ ఫలాయా స్ఫుచూర్ణి తమ్ 80, 
సాగ ధిక స లం చెకం కొళికస సృ పలం తథ్యా కుడవం చిత తృలెలస్య 
సర్వ 4 మాదాయ యత్నతః 81, పాచయే ) త్బాక్షని జె దై దన పాలే 
లోహమయే ద్భఢే, హన్తి వాతం తథా వి త్తం ఎషాణం కైంజపంగు 

తాం, 2. శ్య్వాసం సుదుర్హ్ణయం హన్తి కాసం పం “చవేధం తి ) కుస్లా 
ని వాతర కం చ గుల్మ శూాలోది వాణి చ. 88, అనువాతం జయ్ చే 
దవీ వై ద్యవివర్టితం, ఏతదభ్యాస రారా గోన జరాపలితే నాశ నమ్. $84, 
సర్చః _తెలరసోపేత మల్టీ యా చ్చాలియస్టిక మ, సింహానాద ఇతి 
ఖ్యాతో లోగవారణదర్చవా. 8 ర్క వహ్న వృద్ధిక రః పుంసాం భాషతో 
దండవాణినా, 

త్రి ఫలములకషోయము నే పలములు, లవంగ పుపట్ట యేలకులు జాపత్రి, నాగే 
సరములు ' పేటి చూర్షమను 1 పలము గుగ్గిలము 1 పలము, ; చిత్ర మూల్చతెలము hye పలములు 

(కుడవము) వీటిన తెచ్చి పొక' మును కనిపెట్టుచునట్టి పొ క్ర తలో ఫక ము చేయవలయును. 
ఇయ్యది వాత పీ పీ త్త కఫములను ఖుంజ పంగు వాతములను శాాసగోగమును అయిమ విధ 
ములగు దగ్గులను "నశింప జేయును. కుష్టము వాతర క్రయు గుల్భము శూలము ఊదరరోగ 
ము అసాధ్యము ఆమ వాతము వీనినిపోంనొట్టును. దీనిన ఫ్యసించుట చేత ముసక్తనమును 
తల నెటియుటయును నశించును. నేయి నూసే మాంసరసములతో వరియన్న మును తినవ 
లయును, ఇది సింహనాదగుగ్దులము. తోగములనెడి ఏనుగులను హరించునట్టిది. పురు 
షులక్ర అగ్ని దీపకము, ఇయ్య ని దండ పాణివేతం జెచ్చంబడినయోగము. 

పుం అలంబు హెదిచూర్ణము. రికా o 

శో, అలంబు పో గోక్షురకా త్రిష త్ర భలా నాగ రామృ తొః, 86. 
యధథోో త్ర తరం భాగవృద్ధ్యా శ్యామా చూర్ద చ తత్సమం, విజ న్తస్తు 
సురాత క్ర శాంజకోప్టోదేే రన వా. 87. వీతం జయ త్యామవాతం నో 
థం వాత్ోణితష్, త్రీ క జానూరుసస్థిస్థం. జ్యరారోచకనాశనమ్, . 
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బోడ సరము 1 'ఛభొగములు పల్లేరు 1 భాగము శ్రీ ఫలములు లి భాగములు శొంఠి 

4 భాగములు తిప్పతీగ 5 భాగములు. వీటి అన్నిటి నో సమానముగా తెల్లతెగడ చూ 

రము కలిపి పాడిచేసీ దీనిని మజ్జిగ పె తేట కల్లు మజ్జిగ వేడినీళ్లు వీటితో చేనితోంనెనను 

కలిపి చేవించినచో ఆమచాతము శోఫవాతర క్షయము నశించును. కటి ప్రాంతముల గల 

వాతము జానువాతము ఊరువాతము సంధి వాతము జ్వరము అనో-చకము "మొ! నశించు, 

న్లో, పథ్యాతధా లీ, త్రి తిఫలాభాగం వృద్ధవయః, | క్ వు పథ్యా °3 

విశ్వయమాసీధిః తూలా్యాఫీర్సార్తి తం పి'బేత్. గా తశ ణోప్రోదకే 
at) 

నాథ అధవా కాంజీకేన చృ ఆమవాతం నిహన్హ్యాళు శం మందాన్ని 

తామవి, 40. అజమోదా మరిచవీప్పల  విడంగసురదారుచి త క గతా 
వ్యకి సెంధవవీప్పలిమూలం భాగా నవక స్య పలికాః స్యుః i. ఫుం 

ర్రీ దశ పలికాస్యాత పలాని తావ న్తి వృద్ధదారస్య, ప థ్యాపంచపలాని 

సర్వా ణ్యేక త్ర త కారయే చ్చూర్లమ్, గా సమగుడవటకం ఖాదత 

శ్పూర్లం వాప్యువ్లవారిణా వీబత% నళ్యం త్యామానిలజాః సశ రో 

గాస్తు కన్లాస్తు, 48. విశాషచికా ప తితూలో తూణిహృద్రాగా శ్చ గు 

థీ చోగ్డా కటివ స్తిగుదస్ఫుటనం చై వై వా స్పిజంఘయో గా స్త, 0, 44. 

శ్యయథు_స్త సహాంగసంధిషు యేచాన్నే ప్యామహి వాతసంభూ తక్ స స్వ 

ప్రయాస్తి నాశం తమళ్తవన సూర్యాంళు విధ్వ _స్తమ్, 45, 

కరశ్కా.య ఊనిరిక ఆాడి వీటినిభాగ వృద్ధితో తీసికొని కరక్కాయ వాము 
శొంఠి వీటిని క లిపి చూర్ణము చేసికొని సేవింపవలయును, ఇయ్యుది ఆమవాతమును పోంగా 

ట్టును, మజ్జిగ వేడినీళ్ళలో. చేదైన నొకటి యిందులకో అఆనుపానము. అజూ మోదము మిరి 

యములు పిప్పళ్లు వాయువిడంగ ములం దేవదారు చిత్రమూలము వీ ల్లిప్సీచర సెంధవలవణ 

ము పిప్పళ్లు మాడి వీటినిజళొ్క్కక)_ పలమును శొంఠి 10 పలములును కరక్కాయఅయిదు 

పలములు దేవదారు 10 పలములును కలిపి చూర్లము చేసీ సమానముగా 'బెల్లమునుకలిపి 

ఉండలను చేసికోని భక్షీించవలయును.* అథవా ఈచూర్షమును చేతిని వేడినీట త్రాగవల 

యును, అమవాతజములగులో గములు దీన నశించును.విశ్వా చి కా బ్ర తితూసీ తూనీ హృడ్రో 

ము, భయంకెరమగు గ్ర ధసిక టివ సీ స గుదలు 2 ద్రద్దలగ టఎమకలు మోకాళ్లు ప్కలం 

సు. నొప్పి కోర ఆమభాళము వలన బుస్టడు నన్నిర్ “గనులను సూర్యకిరణ 

ములపలన చీకట్లు నశించున ట్లు నశిరిచిపోవును, 
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up శుంఠీఘ్బత ము, de 

క్లో, నాగరక్వాథకల్యా_భ్యాం నుత ప్రస్థం విపాచయేత్, చతు 
రుణేన తేనాథ కేవలే నోదశేన వా, 46 వాతేవవ శమన మన్ని సందీ ౧ మ స 
పనం పరమ్ నాగరం ఘ్ఫ్భృత మిత్యు కం కట్యా మళభూలనాశనమ్, 47. 

నాలుగురెట్లు క 08 కపాయము కల్క_ము వీటిత్రో 16 పలముల నేతిని పక్కము 
చేసి గాని నీటితో పక్షము చేసి గాని నేవించిన వాతకఫము లడంగును, అన్ని యుద్దీ 

© వీంచును, కొటి వాతౌమవాతములు నకించుసు, 

వ శ ం క లాం ఉష అ జ EAR అమృ తాయా ; క హూ యుణ కలస చ మహో షధథాత్ , 

వృద్వగ్నినా. ఘృత వస్థం వాతర క హరం వరమ్. 48. అమవా తాథ్య 
అ నాం 5 9 లా. వాతొద్ న్ర॥-మిదుష్ట్రవణ నవి, అర్మాంసి గుల శూలం చ నాశయ 

త్యాళు యోజితమ్. 49, 

తిప్పతీగ్కపాయము కొంకి కల్కు_ములయందు 16 పలముల ేతిని సన్న నిమం 
ఓెపెని పక్షము వేసి నేవించిన వాత్రర కృములు తప్పక నశించును. ఆనువాతము అథ్యక . 
వాతము మున్న గునవియును కీ మిఠళోగము దుష్ట వణములు మూలరోగము శూల వీటిని 
నశింవ6 జేయును. 

-్రి(ర్రి కాంజిక షట్పలఫఘృతము.= థియో 

చి 9 1 . ల, . ల్ల వాంగ త్రీకటుకం చవ్యం మాణమన్ధం తథైవ చృ కల ([ా 

నృత్వా చ వలికాన్ ఘృత స్ట విపాచయేత . 50. ఆరనాలాథకం 
దత్యా తత్పర్పి! జఠరాపవాం, శూలం విబంధ మానాహ మామ 
వాతం కటీగ్నహమ్. 51. నాళ యే ద్దహణీదోషం మందాన్నే గ్లీపనం UD, ౧ . © 

పరమ్. 

ఇంగువ శొంఠి మిరియములం పిప్పళ్ళు చవ్యము ెంధవలవణము వీటినన్ని టి 
నొక ్కాక్కంపలముచవో॥ తెచ్చి కల్కమును చేసికొని 16 పలములేతిలో పక్య్యమును 
చేయవలయును. మతియును గంబి 64 పలములను కలిపి "నేతిని సిద్ధము చేసి నేవింపవల 
యును, ఇయ్యది 'ఉదరరోగము కూల విబంధము అఆనాహము అఆవమవాతము కటిన 
హము అతిసారము మం౦ందాగి వీటిని నశింపజేయును, 
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అం నుంరీఘృక ము ౪ Em 

న్, పుష్ట, రం పయసా సాధ్యం ద్ధని ణూత సం గ హే, ర్2, 
థి 3d) ఆ 

దీప నార్భం మతినుతా మస్తునా చ దక్రీర్తితహీ, సర్పి ర్నాగర కల్కే_న 

సౌపీరక్ చతుర్లుణమ్. 58. సిద్ధ మన్నీకరం శ్రేష్ట మామవాతహరం 

పరమ్. 

బలము కొజ -కెనచో పాలతోను, మలము మూత్రము కొజ వైన చెటుగుతోను, 

దీపనము కొల కస వముండము చేతను సిద్ధము చేసిన శొంఠి కల్బు_మున-దు నాలుగు రెట్లు 

గంజినికలిపి ఆందు సిద్దము చేసిన ఘృత యును సేవించిన అగ్ని దిపనమును గల్రించును. ఆమ 

వాతమును హరించును. 4 

_ఆం్ర రసోన పిండము. 9ఆా- " 

నర సో సోనస్యపల ప లళతం తిలస్య కుడపం తభా. 4, సాంగు ప్రక 

ట్రుకం శారా పంచెవ లవణాని చ, థతపుప్పా తథా కుష్టం విప్పలీ 

మూల చిత్రిక”. 55, అజమోదాయవూనీ చ ధాన్యకం చాపి బుద్ది 

మాన్, ప్రశ్యేకం తు పలం చె పాం సూత్తచూస్థాని 5 కారయేత్, రథ 

నుతభాంజీ దృజే చె చె తత్ స్థాపయే ద్దినపోడశ, వతి ప్పణే లమానీంచప 

స్థార్థం “కాంజిక స్య చ. 57. భే తర ర వమాణం తు తోయం మద్యం 

ప్ దను, ఆమవా తే త కల్లా వాసే సరా్యంగ కాెంగనగ్నసం శ్ర తే. 58. అపా 

శే౬నలే నుంచే కాస ళా షస గరేవు చ, సోన్యాదవాల్ఫ్ంచే చశూలే 

జంతుషు శస్వతే. 59. 

ఊలిగ డలు 100 పలములు తిలలు 4 పలములు ఇంగువ శొంఠి మరియములు పిప్పళ్లు 

సబ్జీ కామ్లారము. పంచలవణములు సోపు కోష్టు వీ పిప్పళ్లు మోడి వామము .ధనియములు 

వీటిని ఒకొక -పలమును తెచ్చి చూర్ష మేపి "నేతిసాత్ర లో పదహారు రజాలుంచి 

ర పలముల తెలను రి ప॥ గంజి వీటిని కలిపి ఒకతులముచోప్పున ప్ర ప తిదినము తిని మంచి 

నీళ్ళను గాని మద్యుముగాని శ్రాగవలయొను. అవమవాతము సరాగ్షనవాతము వీకాంగ 

వాతము. మృగీరోగము మందాగ్ని దగ్గు శ్వాస విషక్ళత్రిమము పీచ్చి వాయువువోట్టు 

శూల ఈరోగములయందు ఇది యు త్రమము, 

ఆధి ప్రస్తారిణ్ సంభానమా. ర్రిజా- 

“ఎవో, వ వ సారణ్యాథక క్వాణే ప్రస్థో గుడరసోసతః, పకకి పం 
రా 

చోషణర జః హద స్సాస్ట చావువాతవే 60. 
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పృసౌరిణి 64 పలముల తెచ్చి కపషాయనువేసి య దు రి పలములబెలకు. ఉలి గడ బిల్ల ల్లి గడ్డ 
లను చేర్చి పక్షము చేసి ఆందు పిప్పళ్ళు మోడి చవ నము చిత్రమూలము నోొంకి వీ 
దూర్తమును కలివీ సేవించిన చో అఆమవాత ఘులు నశించును 

లం , 

అగ్రి దసోనభుద, OE... 

శ్లో బహుళాయాః సురాయాస్తు సుపక్యాయాః శతం ఘే, 
a: జ లం లం లొ గై [ 

కు 

తత నేన రసోనంతు స శుద్ధం కుట్టితం శ్రీ పేత్ . 61, వీప్పలి వ వీిప్పలీమూల 

నుజాజే కుష్టు చి తకమ్మ్ నాగరం మగిచం చవ్వం చూర్షితం బాకు సమి 
ల 

| 
జాలీ 

Wy 

కి మికువ 
(Gy సుత్త 

న్ ell yA 3 ర! గ Gy ల ఇ ః య 29 3 
తమి. 62, 'సపాహః త్పర ప 

కలును బాగుగా నుడ కంబెట్టి 100 పలయులు ఒక పాత్ర ములో వైచి అందర్భ Cn 

వమాణసు ఉలి గడలను పోనీ ద కలు పవలయును, మట పిప్పళ్ళు మోడీ (౮ యడ 
జీలక ల్లు కేోస్థం చిత్రయాలము శొొంథి మిరియనులు చవ్య యు వీటిని పదిపదిమాష 
ములయొక్తుత తెచ్చి చూర్త ము చేసీ కొల్రిపియుల చి నడురోజులయినపిదు ట ఈెపేయకు త్రాగ 
వలయును, వాతనో నములు ఆమము శ్రీ మివ "గ ములు కుట్టు క్రయ ఆనాహాయు గుల్మ ము 

మూలగోగము పొడలు ప్ర మేహము హ్స్ నశింపంచే యును, అగ్నిని దీపింపం జేయును. 
పొండురో గములను పోయొట్టును, 

సిద్దార్హక ఖలీ పస్టం సుఫాతం నిస్తువం జలే, 64. మండ 

స్ట్ సమె ద్దివసతియు, ధాన్యా శ" తతో దద్యాత్ సంచా 

ల్కాని చు 65. అలంబుపూ గోశ్షురకం శతపుప్సీ పున నర్న వే 

రణీ వ ఏణత్యక్ చంద్ మదన మేవ చ. 66. సమ్యు క్పాకం తు 

విబాయ సిదా తంకులమి శి "తా, వమ్శుష్పూ సర్ష్త ప్నతె లేన వాం౦గుసెంధన అ రు ల 
' సంయుశతా, 67.ఛవ్లి తా లవణోపేతా జయే. దామం మహాజ్యగమ్, వక . 
జం ద్వంద్వజం సాధ్యం సాన్నిపాతిక మేవ చ.. 68, కట్య్య్యూరువాత ' 
మానాహ. జానుజం తిక మాగతమ్, ఉదాన రహరీ వేయా బలవరా 

| లారి గణి 
గ్ని కారిణే, 69, 
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లీ 0 

నల్జ్లఆవొోలను 16 పలనులు తెచ్చి. పొట్టు తీన్లి కడిగి 16 పలముల మండనులో 

మూాందంగో జాలు అన్నముతో నుంచి సీమ్షట ెకితీసి చూచి చూర్ణ ముచేసీ బోడనసరము 

వచ్చేక సోంపు లవంగపుపట్ట శొంఠి ప్ర ప ఫారిణీ ఊలిమిరి ఉమ్సెత్త వీటినిఒకొ_క్క_పలము 

చొప్పునం వీసికొని ఇందు వ వక్వము చేప పాక మున్లు బాను? తెలిసి కొని బియ్యమును 

చేర్చి సిద్ధము చేయవలయును, ఆవనూ నెతో సిద్దముబేని నిన ఇంగువ సెంధవలపణము నిందు 

కలిపి శేసించిన అఆమచవాతములను జయించును. వీకదోషజములు ద్విదోషజములు అసా 

ధ్యములగు సన్ని పొతములం ఇట్టి వగుజ్వర ములు కటివాతామ వాతములు ఆనావాము మో 

కాళ్ళ వాతము కటిప్రాంత వాతము ఉదావర్తము ననెడి వీనిని ఫోంగొట్టును, బలమును 

"తేజమును అగ్నిని దీపింపచేయను, 

" -ఇవ్రర్రి సిథ ల. రిఆా- 

నో. త్వగాదిహినాః సంకుప్కా_8 వృత్యగ్రా స్పకులాదయః, 

శక్లచూరీ కృతం తేసాం నీకే పలళత త యమ్. 70. శతేన కటుతెలే 
౧ ర్ం * UD) " మా 

ఎ జ అ జా | అన అచ జ 
స్య వ్యోవ రామళ థాన్య కై, (క్రిమిఘ్న దిష్యక నిశా చవికా గని 

కై 71. జీరకద్యయ వృశ్చీర సురసార్షక శిగ్రుకై $ దశమూ 
(aan 

వా వి | మం ర్న 
లాత గుపాభ్యాం మార్క_వె రవణా త్రభిక- 72. చూర్తి కెః పలికే స్సార్థ 

కార 
(6 

, ౦ లం మా 

మారనాళపరివ్లు లె విన్వసే 'క్వే ్నవాపాత్రే చ ఛాన్యరాశౌ పున ర్న్య్య 

నేత. 78. సప్తరాత్రా రా తృముద్ధృత్య పానభ శ్ర ణభోజనె*, సిధ్ధ చేయం 

పయోకృవ్యా సామ వతే వీశేనంః రి 74 భగ్నరుగ్నా భ్యుప పహశా* 

కంపినః వీఠసర్పిణ%, గ్నధ,సీ మగి సాదం చ ళూలగులోదరాణి చ న 
ci అ | ఆశీ 

పలి తం హతాగస్నుుర దియాః., 75. తఖాలిత్య ఏ స్యు మ లేంద్రియా 75. 

పొట్టులేని ఎండిన కోప్టును కొ:త్తదానిని తెచ్చి చూర్ణ మయుచేసి కి00 పలములు తీసి 

చల్ల ని కష్రయమును చేయవలయును. ఆవనూనె 100 పలములు శొంఠి మిరియములు 

పిప్పక్టు ఇంగువ ధనియములం వాయువిడంగములు కొడి" సెపాలవిత్తులు “పనప్రు చెవ్యము 

మోడి అల్లము జీలక అ నల్ల జీలకట్డి తెల్లగ రే ల్రరు తులసీ మునగ దళమూలము క్రౌంచవి 
లి 

_త్తనములు దురదగాండి పంచలవణములు వీటినిపలము చొప్పునను కలిసీ చూర్ణము చేసి = 

గంజిలో తడిపి చక్క_నిపాతృములో నుంచి అన్న రాశిలో నుంచవలయుశు. ఏడురో 

జూలయిన పీమ్మ టతీసి భక్షించుచుండ వలయును. ఇయ్యది సిధ్ధ లయనంబడును, ఆమవాతము 

నందు భగ్నరుగ్నములగు వాతములయందునుహీతక రము, మజీయును గృ ధ్ర నీమందాగ్ని 
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కూలము ఉదరరోగము శరీరము ముడుతలుపడుట నెజీయట తల బట్టగట్లుట మున్నగు 
వాటిని పోంగొట్టి నిర్ధ లేం ద్రియు *ను-గా నొనర్చ్బును, 

శ్రర ఆమ వాత మునక్ష అపభ్య ములం. రతః త 

శో దధిముత్స్యగుడ థీ ర పోతకీ మావవీవకమ్, వరయే చావు 

వాతారో గుర్వభివ్యంద కారి చ. 79, 

పెటుగ్సు చేపలు. బెల్జము పాలు పోతకియనుకూర.. [అనలా బచ్చలి] 
మినపసున్ని అనువీనినిన్నీ భారనులును అభిష్యందమును పుటిందచు పడారములును వదలి . ఢం డ్ . 
జృటవలయును. . | 6 

ఇట్లు చక్కదత్తయందు అమవాతాదధ్ధి కార ప్ర కరణము ముగి సెను,. 

చలూాలాంలం లాలా రాం లా ాచలనలాలు ప 

౨౬. కూలాధికారము. 
౮ కూలయందు వమనాద్యు పాయనులు. da 

త్త వమనం లంనునం నేదః పాచఛనం ఫలవర్రయః, శారచూ 
ర్లాని గుడికాః శన్యంతె శూలశాంత యీ, 1, వురిసః శరాలాభిపన్న స్య 
స్వేదవవ సుఖావవాఃి, పాయమైః కృళార * పిస్టైః స్నా రావి సితో 

త్క_రె% 2, వాతాత కం హ_న్త్యచిలేణ శూలం స్నేహేన యు క 
సు కులుళ్లయూ వః, సైంధవోవ్యొ వయుతః సలావః సహింగుసౌవర్చ a] 

ఫోద్భి రుష్టాభి శ్వూర్ణి తాః పిచేత్ హింగు వతివిపా వ్యోవ వచా ఠి భి డి ణా 9 wy) 
సౌవర్పలాభయాః, 5, తుంబురూణ్య భయా హంగు పౌవ్మ_రం లవణ 
త్ర యమ్, వీచే ద్యవాంబునా వాత కఘూలగులావతంత కీ, 6 శ్యామా వి UU ఆశీ 0 
డం శిగ్రుఫలాని పభ్యా, విడబ్బ కంపిల్లక మశ్వమూ త్రీ, కల్క_ం సమం 
మద్య్భయుతం చ పీతా, నరాలం నిహన్యా దనిలాత్శకం తు, 7, 

86 



ఫల చక్రద త్త---.౨౬. శూలాధి.కారము. 

వాంతి లంఘనము న్వేదవ్ధి “పొచనము ఫలవర్తులు క్షారచూర్థ ములు గుటికలును, 

'ఇ్షవి.యన్నియును కూలను పోంగొట్టుటలో శ్రేస్టములు, భూలగలవానిక్ చెమటను 

పుట్టించుటు యు త్రమము, పౌయ సము పులగము పిండి పిండివంటలు వీటివలన భూప 

రోగనులందు సుఖము కలుగును, వాతశూలలందు చమురు వేసిన ఊలవలయూష 

ములో - సెంధథవలవణము శొంఠి మిరియముఖు వీప్పళ్లు వీటిచూర్ణయును కో లిపికొని, 

లావయను పక్షీమాంస సప్ర యూషమునందు, ఇంగువ పౌవర్పలవణము దానిమ్మగింజలు 

కలిపికొని _ త్రాగినయె క కల హికము కలుగును, ము ౦గి ఫొంఠి ఆమయుదప్రవి త్ర “రేనములు 

వాకుడు, 'పశ్తేప వీటి యూప్వమునందు, ఇంగువ సంధ వలవణములను కలిపికొని త్రౌగిన 

వాతళూలలు శీఘ్రముగా హరించును, ళూలగో గియును, బంధకోస్ట్రముగ లగో గియును, 

వేడినీళ్ళతో ఇ గువ, ఆతివస్క శొంఠి, మిరియములు, పిప్పళ్లు; వస, సౌవర్చలవణము, 

కగ'క్క్ళాయ లు వీటిచూర్హ మును కలిపి త్రాగవలయును. _ధనియములు కరక్కాయలు , 

ఇంగువ పుష్కు_రమాల ము సెంథవలవణము సౌవర్చలవణము సము ద్రృలవణము వీటి 

చూర్ణ మును, యవోదకముతో కలిపి ల్ఫౌగిన వాతేళూలలు గుల ములు అపతం త్ర ములు 

నశించిపోవును. తెల్ల తెనన పేటుప్పు మునగ వాయవిడంగములు కంసీల్ల ఫు వేళ్ళు న్నే 

.అు వీటినీ సమానఫాగములను చేర్చి కల్కమువేసీ, మద్యముతోవేర్చి త్రాగినచో 

వాతిళూలలు నళించును, 

మ రి యామినీను రా మం డాద్యుపాయములు, Yn 

కో యామినీ హీ ౦గు సింధూర శైర సౌవర్చలాభయాక, స 
రామండేన పాతవ్యాః వాతళూలనిషూోదనాః. 8. విశ్వ మేరండజం 

మూలం 'క్వాథయి త్వా జలం పీ పీబేత్ , హాంగు నౌ వర్చలో పేతం సద్య 

శ్ఫూలనివారణం. 9. హాంగుపు ష్కరమూలాభ్యాం హంగు సౌవర్శ్చ లేన 

వా పి శ (రండయవకాషథః సద్యళ్శూలని వారణ:. 10. తద్వద్రుబు 

యవక్యాథో పీంగునె'"వర్చలాన్న్వితః హిం గ్యన్లు కృష్ణా లవణం య 

మానీ కారాభయా ఎ ంధవత్రుల్య భగం, 11. చూర్లం వి బే ద్యార 

ణచు డపిశ్ర ౦భూలే వ వ్రవృద్రే నిలజే శివాయ 12. 

పనపు ఇంగువ వైంధవలవణమయు, యవక్షారము, సజ్జక్షారను, సౌ వర్న లవణము, 

కరక్కా_యలు వీటిని పొడిచేసి మద్యమతో కూడ కలిపి 'త్రాగినచో వాతశూల ములు 

నశించును. శొంఠి మిరియములు ఆముదపుగింజలు వీటిని క పాయముగాచేనీ, ఇంగువ 
సౌవర్చలవణమును అందు వైచి త్రాగిన వాతశూలములం తతణమే నళించిపోవును 
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ఇంగువ పుష్క-రమాలములతో గాని, ఇంగువ సౌవర్ష్నలవణములలతోో గాని, సిద్ధము చేసీన 

శొంథీ,  యాముదపువిత్తులక సాయము శూలలను వెంటనే హారింప; జేయును. వీకండ 

యవల కసాయములో ఇంగువ సౌవర్పలవణమయులను వై చికొని ల్రౌగినను సుఖమే 

యగును. ఇంగువ మాసిప త్రి, సిప్పళ్లు ఉప్పు చామము కరక్కాయలం యవక్షైరము 

వీటిని సమానథాగము౭ నుగ చూర్ణము వేసి, వారుణీ మ'డముతోో చేర్చి శ్రాగినయెడల 

వృద్ధిపాం దిన వాతభూలలు హారి" చి సుఖము కలుగును. 

అరి సౌవర్నలాదిసటిక. ఈ 

శ్లో. సౌవర్చలాన్లికా జాజీ మరివై రి పగుణో త్ర మాతు 
య ఆలం J 

లుంగర_సెః పిస్తా గుడి కానిలకూలనుల్ . 18. హింగ్వ (ను 'వేత పవో షు 

యమాసీలవణ త్రి కై 2, బీజపూరర సో వేత రుడికావాత ా లనుల్. 14, 

' వీజపూరకమూలం చ మృ తేన సహ సాయయిక్, జయే ద్వాతభనం 

సూలం కర మేకం వమాణకిః, 15. బిలమూలతి లై రండం పప్పూ 

చానుతుపాంభసా, 'సడిశాంభ్రామయే మష్ణాం వతశూలవినా శీసీం, 16, 

"కా par 
తిల శ్చ గుడిశ 0౦ క శ్వా భ్రానుయే జ్ఞరర పం గుడి కా శమయ శ్రే 

“పా శూలం చెవాతివుస్సహ. 17 నాభిలేపా బయ చ్చూలం 

'మదని శకాంజికానితకి జీవన్స్మూల కల్కోోవా సృజేలో పార్శ్వ 
, —~— 0 రె Oo 

భూలనుల్ . 18. 

"_ సపౌవర్పలవణము 1 భౌగయు, చింతపండు 2 భొగనులు,. జీలకజ్లి & భాగములం, 

మిరియములు 8 భాగములు వీటిని మాచిప (త్రిరస ముతో నూరి మూ త్రలనుకట్టి సేవించిన 

వాతకూలములు నఠించుళు, ఇంగువ అన్లువేతయ శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్థు రు 

ము త్రి లవణములు వీటిని మా చికాయరనముతో నూరి మా త్రలనువేసి యిచ్చిన వాళ 

o 

కాలములను వారించును. మాచికాయర'సమును చీరితో చప్నేకాని త్రాగిన సంవత్సర 

మును౦డి యుండిన వాతభూలలును నశించును, మాలేడు తిలలు. ఆముదవువి త్తన 

ములు ఖీటిని పులని యవలగంజిలో కలిపీ నూరి మాత, లను చేసి వెచ్చజేసి వ "ట్రపపెరుది 
౧౧ ల రు 2 

నచో వాతకూలముల నశించును. తిలలను ఊండలను' చేసీ కడుపుడై నుంచిన మిక్కిలి 

యును భ్రయంకగములగు వాత 5ోగము' "లైనను నళించుకు,. ఉ మై త్త తకాయన గంజితోనూరి 

బొడ్డున పట్టువేసిన ళూలలు నశించును. సువర్ణనునుబాల ) చెఅడుతో -నెన కల్కు_ము 
(a) (3 యం 

నందు _తైలమునుకలిపి లేపనమువేసీనను పార్శ పళూలలు నశించును, 



భేప్రడ _ చక్రదత్తంా౨౬. శూలాధికారేము. 

అధి సీ త్తశూలలకు గుడచికిత్స. థి. 

న్లో, గుడః శాలి ర్యవా! తీరం సర్పిః పానం విరేచనం జూం య 

గలాని చ మాంసాని భిషజం పిత్తశూలినాం 19, పెళత్తె తు మూలే 

వమనం పయోభీ రసె స్తఖేవ్షో స్పపటోలనింజై క, శీతావగావాః పులి 
నా స్పవాతా కాంస్యాదిపాత్రాణి జలస్థ్ర తాని, 20. వికేచనం విత్త 
హరం చ శస్థం రసాళ్చ శస్తాః శళలావకానాం, సంతర్పణం లాజమ 
సూాపపన్నం యోగా స్సు తాము సంప్ర పయుకాః, 21, ఛ రాం జే 

వి తభ వేపి ళభూలే, ఘోశే విదా హే త్వతితర్షి శేచ, యవస్య వేయాం 
మధునా విమిశ్రాం, వీజీ త్పుశీతాం మనుజ స్సుఖార్జీ, 22, ధాతా ర్త 
రసం విదార్యా వా తాయగీ నీ గో స్తనాంబు వా, వే త్పశర్కరర స 
ద్యః పి త్ర శూలనిషూావనం, 2 29, శతావరీరసం మ్మద్రయుతం ప్రాతః 0 

క్రో న్నరః, దాహూఖభూలోపథా _న్తస్టర్థం నువ్ వితామయాపవాం- 1 24, 

బృవాక్యెగోకురై. రండ కుశకాశేక్షురాలికాః, వీతాః పి తేభవం శూలం 
సద్యో హన్యుః సుదారుణం, లర 

బెల్లము వరి బియ్యము యవలు పూలు చేయి వీటినిత్రాగుట విలేచనమునక్సు తీగీ 
కొనుట ఆడవిజంకువుల మాంసమును తినుట ఇవియన్ని యును, పి తళూలముల కు త్తమ 
ములగు నొషధములు, పీ త్రకూలమునందు పాలనిచ్చి వాంతివేయించుట ఇెటుక్రపాలు 
చేదుపొళ్ల నిమపండ్లరసము. వీటితోవమనములు చేయించి. చల్ల నీటితో చల్లు టయున్న 
నదీఫులినముల మె సెం సూలుచుండ బెట్టుటయను, చల్లని శాలిని 'విసరుట యును, చల్ల నీటి 
తో "పెట్టిన ంచుపా త్ర మును కగుల్నుట యును హీతకరయులు. విరేచనము వీ శ్రకకాలను 
లను. హరించును, కుందేలు లావుక వీటిమాంనరనపానము త్తవమము, “పేలాలలాో లే నెను 
కలిసీకోిని ని తర్పణకి య చేయపలయయన, ఛర్తి జ్వరము పి శ్రకూలము వీటియం దును, 
వీదానామునందును . యవలను *పేయంగా చేసికొని తే-శెనుకలిసికొని చల్లార్చికొని త్రాగిన. 

' = నుఖము నొందంగలండు, ఊూనిరకరసమును చేలగుముడుర స సమునుగాని కలు కానుగురసనము 
గాని ద్రామార సముగాని బక్కె_రగ లిపిత్రాగిన పీ వి త్రకూలములను పోంగొట్టును. పిల్లి క పిచర 
రసమును క కేనా క లిపికొని ప్రాతఃకాలమున నే తేచి దాహము కూల యడసటకా తాగ 
వలరయను, నాకుడు పళ్లే 1 ఆముదము కుశలు చెణకు వీటిస్వరసమును నేవించిన వీ త్ర 

Ct శూలలం నశించును, | , ం ' , : 

న్నీ 
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బుర్ర శ తొవరీసంస్టృతో దకము, రత్రి. 

శో, న తావరీ సయఫ్ట్యాహ్వ వాట్యాల కుశ గోక్షునై 9, శత 

నీతం విబే తోయం సగుడక్షై ద్రళర్క_రం. 26, పిత్తాసృగ్వాతళూల 

ఘ్నుం సదోో దాహాజ్యరాపహామ్, త్రిఫలా నింబయ స్వాహా కటుకొ 

రగ్వ తైః కృతమ్, 27. పాంరుయే న న, ధుసంమ్మిశ్ర, ౦ దావహాభూలోపశా 

నయ లైల "మేరండజం వావి మధుకేశ్యాథ సంయుతమ్. 28. చూలం 

వితోద్భనం హన్యా ద్దుల్లం సెత్తీక మేవ చ, త్రి ఫలార గ్వథం క్యాథం 

సక్షోదం వర _రాన్సితవ్. 29, పాయయే ద ద్ర కషి త్తమ్నం చాహాతూా 

లనివారణక్, పృలిహ్య త్పి శృశూలన్నుం ధాత్రీచూర్లం సమా 

కమ్. 80. 

పీల్రి పిచ్చర యప్రిమధుక ము ముత్తువపు లగము కుశలం పళ్చేరు వీటికపాయముతో 

'జెల్లమును లే నెను కండచక్కెరను కలిపికొని త్రాగనయెడల ర క్తపిత్తము దాహము శూ 

FA) 

ల చాహజ్వరము శ్రీను ముగా నశించును. తి శ్రిఫరములు ని? బయు య యప స్టిమధుకము కటుక 

రోహీణి అమ వేతసము వీటిక హాయములో “తేనెను వై చికొని కాగిన దావాస సహీతముల 

గు భూలలును శాంతింధును, లేనిచో ఆముదములో యప్రీమధుక ప్ర ఫు కషాయమును వై 

చి తౌగిన పీ పి త్తళూలలు పీత్తగుల యులు న నశించిపోవును. తి త్రీ ఫలములు ఆమ్ల వేత సము వీటి 

కపాయములో "తేనెను కండచక్కెరను కలిపిన ర కపిత్తము దాహము శూలలు న 

శించును. ఊసీరిక చూర్ణ ములో 'బేనెనుకలిపి సేవించిన వ్ ( తభూలలు వారించును. 
అవి 

ఖై శ్రేషాధిక్య మునకు ఛర్షనాదులు, రతా 

వ్ల, "సేపూధి శే చర్షన లంఘనాని కిరోవిశేకం మధుశీధుపానం, 
౧౧ 

మధూని  'గోధూను యవ నరిస్టైన్ నవేత రూశ్లూ న్మ_టుకౌం శస 

ర్యాన్, 81. విప్పలీ సిష్పలీమూల చవ్య చిత్రక నాగనైఇ యవాగూ 
రీ పనీయా స్యా చ్భూలన్న తోయ సాధితా, Er లవణ తె యసంయు కం 

పంచకోలం సరామఠమ్, సుఖోన్ల నాంబునా వీతం కఫకాలవినాళ 

నమ్. 88, బిల మూల మశ రండం చిత్రకం ఏిశభేవజమ్, హంగు 

సెంధవసంయు క్షం సద్య శ్నూలనివారణమ్. 84. 

కఫాధిక్ళముగల కూలరోగయునందు వమనము లంఘునము శిగోవిలేకము స్ల్టు 

తేన త్రాగుట్క గోధుమలు యవలు అరిష్టములు వీటినన్నిటిన్మి రూమములు కటుక ముల, 
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నగు పదార్గములను సేవించుట వీనిని చేయవలయును, పిప్పళ్లు మోడి చవ్యము చి త్రీమాః 

అము శొంఠి వీటితో చేసినగుడము (గుూణాయణియనునదిి దీపకమును అయినది, ఫలలు 

నశించును. దీనిని నీటిలో నాన చేయవలయును. సెంధవలవణము-పున్నగు లవణ శ్ యము 

పిప్పళ్లు మోడ్ చవ్యము చిత్ర మాలను శొంఠి ఇంగువ వీటిచూర్ద మును వేచ్చకేశి 

గోరువెచ్చని నీళ్లతో త్రాగిన క ఫళూలములు నశించును. మాశే కువెక,. ఆము దపుగింజలు 

చిత్రేమాలము శొంఠి ఇంగువ _సెంధవలవణము ఇవియును తత్కాలము: కూలలను 

నళింపంజేయును. 

అధ కూలామపాచనమునకు ముసాదులః. ధ్రిత్ర. 

వో, ము స్తం వచాం తి క్షకరోహిణీంచ తభాభయాం నిర్హహానీం 

చ కుల్యామ్, పీజు త్తు గోమూత్రయు తాం కఫోన్లై ఛూలే తథామ 
అన చ ల వో “జాం స్వచ పాచనార్ధమ్, 85. వవాతక్షు గ్న సభ యాత చూర్ల ౦ గోమూ 

త్ర సంయుతమ్ సశూరం వా వశ త్క్వ్వాథం బిల్యాబేః కఫశూల 

సుతో, 86. మాతులుంగరసో వావి శస క్వాథ సథాపరః, సత్షేరో 
మధునా వీత; పార్ళ (హృ ద్వ పికూలనుత్ , 87. ఆమశళూలే (క్రియా 
Ee మ. వ న కౌ ర్యా కషళూలవినాశినీ, సవ మామహరం సర్వం యయదన్ని చేలవర్థ 

నమ్. 88. సహింగుతుంబురువో బ్ యవమానీ చిత కాభయాః, సక్రార 

లవణా శూర ౦ విబే వన స్పృఖాంబునా. 80. రం 

ఫఘ్నం పాచనం వహ్నూాదిపనష్ చిత్ర 0 గ్రంథ్నికె రండ ళం థాస్యం 

జలెః శృతం,. 40. కరాల౭నాహావీబర'భేషు సహీంగు ఓడదాడిమం, 
లి 

దీహప్యకం సెంథవం పథ్యా నాగరం చ చతుఃసమం. 41, భృశం శూ 

లం జయ త్యాళు మందస్యాళ్నె శ్చ దీపనం, సమాశ్షీ కం బృహత్వాది 

విజ్ న్ప్్తానిల కే, 42. న్యామిశ ౦ వా విధిం కుర్యా చ్భూల వీత్తా 

నిలాత్యక్కే పిత్తజేకఫబే వావి యా క్రియా కథితా సృథక్. 48. గ్ 

కృత్య ప ప యుంజీత తాం క్రి యాం కఫవి త్త బేపటోల తి ఫలారిష్ట క్వాథం 

మధుయుతం పీబెత్ , a వీ త్స శ్రేష్పజ్వర చ్చ చ గ దాహభాలోపళా నయ, 

రసోనం మధుసంమిశె 09 వ్ జ ర్” పకకి వ్ర కు nn శీర, వాత శైవభ 

నం సూలం నిహస్తుర రో,వహ్ని దీపనం. 
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తుంగము సలు వన కటుకరోహొలణ్లి కర'క్క్మా_యలు నల్ల జీడివిత్తులు వీట్రీని 
సమ'భౌ గములను గోమూత్రము గా నూర్రిక్రొని ల్రేగిన. కఫకూలలయందును ఆమ 
ము పకర్పము అగుటయందును హతకరము అగును, వస త ౦౫ము స్తలు చ్చ త్ర 

మూలము కటుకరోహీణి పీటి చూర్ణ ముల గోమూత్తమును కలివీకొని త్రౌగినను బి 
ల్వాదిగణపు జెషధగుల కషాయ ఘులా! యవక్షారకఘును కలిపికొని ల్రౌగినను. కఫళూ 
అములు నశించును. మాచిప త్రైర సములో గాని మున* కపూయ ము లా గాని యవక్షరము 
సుకలివి తేనెనువ్మే శ్రా తాగిన పార్శ పకూలలు హృచ్చూలలు వ వన్ని స్రైళూ ౨లంను నశించును, 

ఆమకూలకు ఫళుశలపాశకములన పదార్థముల నే ఈయవలయును. అఆమమఘసును వా 
రించునట్టి అగ్నిని దీవీ ఫంజేయునటి ట్ క్కియలను పూ “ముగా నేవింపవలయును. ఇంగవవ 
ధనియములం కొంకి మిరియములు పిప్పళ్ళు ఓనముము 'చి క్రయాలము కరక్కా_యలు య 
వక్షారము సెంధ వల వణము వీటి చూర్ణ మును వేడినీళ్ల తో ప్రొద్దున నేళే చి త్రాగవలయును. 
ఇయ్యాది వొతనూ “లను హరించును, వి ల్ మూలము మాడ పిప్పళ్లు ఆముదము శొంప 
ధనింపము లు నీక షాయమును కా దిజందు కో షంగుప నైంథ వల వణముదానిమవి తనయులు 
చేసి తౌగినకూలలు ఆనాహత ములునళింభును, - ఇదిములబద్దమలయందుపి కక రము, | కొడిసె 
పా విత్తులు “సంధవలపణను కగక్కాయలు శొొంకి వీ వీటిని సమాన భాగ యులను గాత్రీసికొని 
నేవించినబలమగుకూలలు శీన్ఫుయు గా నశించిఅన్ని దీపించును. పి త్తి వాతపుళభూలలయందు 
బృహత్య్యాది గణొషధము లో తేణెంగలిపి సేవింపవలయును, చేదుపొ ళ్ల ల్రీసలములు 
వేప వీటికషాయమునందు చేసెను - కలిసి త్రాగిన. వీ త్రకఫయులు స్వరము చ్చ దాహ 
ము భూము నశించును. ఉల్లి గడ్డను తేనె నో సేవించిన వాతక ఫకూలలునశించి అగ్నిదీప 
కమగును. 

డ్రి బృహద్షిశ్వాడిచూర్గ ము. ర్రిత్రా- 

విశోోరుబూక దశమూూల' యవాంభసా తు ద్విశ్రూర హీ 
గు లవణ త్రృయ పువ్మరాణామ్, చూర్ణం విబే దృృృదయ పార్శ్వకటిీ 
గ హాము ఏ ప శొ౦శయా ంసభ్ళశొరుజ్జ రగుల, కూలీ" 46. "కా శన చూర్ష గ. 

పాను య త్తత్ర, క్యాథప్రథానత్మా ప్రవ తే న తే వాత్ర చూశ్లా 
చేశ్రీ చ కుర్లో వః. 47, 

శొంఠి ఆసుదపుగింజలు దశమూాలములు యవలు వీటి కపాయములో యవక్షా 
రము సజ్జక్షారము ఇంగువ సైంధవలవణముస్నౌవర్చలవణము. సాము దృలవణము పుమ్క_ర' 

a రా అక ఈ కాలి అల , | త ఆధ UN 
నూ లము బిట్రిచ్యూర మును క లికి త్ఫౌగిన హృదయము పార్మ్వ్యము కట్టీ గృహము ఆమను 
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జీర్ణకోశ ను బుజము మున్న గువానియం దుగల వోగములను గుల్ల ములను కూలములును 

నశించును, క హాయముతో చూర్ణ మును నేవించునప్పుడు కషాయము ముఖ్యము, కావున 
చూర్ణ పేతగలచో నాలుద వ వ ద్రవ్యములు నిందు బవ్వ్రిందును, 

౧ 1 
ఎర్రి రుచకాదులు. రిల... 

త్త చూర్తం సమం రుచకపాంగు ముహోౌ వధథానాం, శుంఠ్యం 

బునా కఫసమిారణ సంభవాసు, హృ త్పార్శ్వష్ఫుష్ట జఠరార్సి విషూ 

చికాను సేయం తథా యవరసేన తు విడ్విబం ధే. 49. సమం శుంఠ్యం 

బు నేత్వేవం యోజనా క్రి యే బుధ క కశేనాల్పమాన మేవాత్ర, 

పాంగు సంపరిదీయ వే, 50 

సావర్చలవణము ెంధవలవణము వీటిని సమాన భాగములను చూర్ణము. చేసి 
శొంఠి నీళ్ళ తో కఫవాతపువాధలయందు త్రాగ వలయును. ఇయ్య ది హృదయము పార్శ్వ 

ము పృష్టము కుక్షి వీటీకూలలను విషూచికలను పోగొట్టును. మల బద్ధమునందును పని 
చేయును. అప్పుడు యవలరసముతో ద్రనిని తీస్టికి కొనప లెను, 

-ఆం్ర సొ ఏగ్యాదిచూర్ద ము. de 

నో హాంగు నావర్నలంపథ్యాబిడ సైంధవ తుంబురు, పాొమ్మ_రం 

చ వి చేచ్చూర్లం దశమూలయవాంభసా. 51, వార్శ ్రహృశ్క_టిష్ట్ట్టూం 

స శూలే తంత్రాపతానకే, శోభ శేష్టామనే కేచ కర్షరోశేచ స్య శే. 
ర్2, వరండబిల్వ బృహతీ. ద్యయనూతులుంగ, పాపాణభి త్రి త్రీ కటు 

మూల కృతః కొపూయః, సశారహింగులవణోరుజు ,తేలమి శకి శ 

ఇంనమే ఢ ఢ హృదయ స్తనరుక్షుై పేయః 58, ' 
ఇంగువ సౌవర్చలవణము కర కాయలు అంటుప్పు “సెంథ వలవణ్యాము ధనియ 

ములు పుష్కరమూలము వీటిచూర్ల మును దశమూలకపషాయ ముతో ల్రౌగిన పార్శ్వ పుశూ 
లలు హృచ్చూలములు కటి కూలములు పృష్టళూలములు అంఫకూలచపలు అపకం శీ ము 

అపతానకము వాపు కఫ్యప్ర నేకము. కర్ణరోగము వీటియందు న్రేష్టమగు గుణ మునిచ్చును. 
ఆముదపుగింజలు మారేడు వాకుడు పిదఘబక చిన్న ములక మాచిపత్రి నాఫిశొంఠి మిరి 
యములు పిప్పళ్ళు మునగ వీటికషైాయ ము లో య వక్షారము _సెంథధవలవణము నిరండ 
తైలముకలివిత్రాగిన కటి ప్ర దేశము మెడ లింగము హృదయము సృనములం వీటియం దైన 
శరూలమునందు శ్రాగుట యోగ్యము, 



Ca 
ఆంధ తాత్సర్యసహీతము, 289 

౦ ద్వితీయహింగుచూర్ణము. da 

న్లో, హీంగు త్రికటుకం కుష్టం యవ వమైరోథ సెంధవం మా 

తులుంగరనోవేతం ప్రీహశూాలాపహం రజః, ర4, దగ్ధ మనిర్లతధూ 
మం మృగళ్ళంగం గోభ్యు తేన సహా వీతమ్, హృదయనిక: బజభూలం 
హారతి శిఖీ దారునివవా మివ. 55. క్రి మిరిపుచూర్లం లీఢం స్వర సేన 
తువంగ నెనస్వ, క్షపయత్యచిరాన్ని యతం లే-హోూ౭జీర్లోద్భవం శూల 
వ్. 56. విదారీదాడిమురనః సవ మలవణాన్వితః, EN ద్ర యుకో జయ 
త్యాళు శూలం దోవ త్రయోద్భవ... 57. 

ఇంగువ శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు కోష్టు యవక్షారము సెంధథవలవణము వీటి 

లో మాచివత్రి రసమును చేర్చికొని నేనించిన ప్లీహము శూలలునశించ ను. లేడికొమ్యులను 
పొగ రానీయకుండ కాల్చి ఆభ_స్తమును అవు నేతితో శ్రా వలయును, వ్యృాదయము పీలుద 
లు వీటిలోని భూలల నిది హరించును. అవిసెఆకుళనములాో వాయువిడ యము అ చూస్త 

మును కలిపి సేవింపవలయును, ఈకేవాము కీఘ్రము7' అజీర్ణ జములగు శరూలలను వశం 

పంజేయను, చేలగుమ్వడు దానిమ్మ వీటిరనములోే శొంఠి మిగియములు పిప్పళ్లు సెంధవ 
లవణము వీట్రిచూర్లమును కలిసి తేనెను వైచిత్రాగినచో శీ దోషములును హరించును. 

-ఇప్రార్రి ఏరండ దార్షద శక ము. be 

శ్లో, వరండఫలమూలాని బృహాతీద్వయగోవ్షురమ్స్ _ పర్శిన్వః 
సవాచేవీచ సింహపుచ్చీక్షురాలి కా, 58. తుల్యై శేతెః కృతం తో 
యం యవశ్ష్రారయుతం పిబేచ్ , పృథగ్లోపభవం శూలం హన్నా త్సర్వ 
భవం తథా. 59. 

ఆముద ప్ర కాయలు వేళు వాకుడు పళ్హైరు వోలపొన్న ముయ్యాకుపాన్న సహాటే 

వాకు మున్నగువానిని సమాన భాగములుగా కషాయము చేసి యవశక్షారమును క పీపీ త్ఫౌగిన 

సమ స్తళూలలును నశించు ను. 

. రి గోమూ త్రమండూరము. ర 

త్త గోమూత్ర సిద్ధం మంథూనం శ్రీభలాచూర్ల సంయుతం, వి 
లిహ న్మథుసర్చి ర్భ్య్యాం శూలం హన్తి శ్రదో వజమ్, 60. శంఖ చూర్జం 
సలవణం సహీంగువో్యోవ సంయుతమ్, ఉహ్లోద కేన తత్సీతం శూలం వా 
స్త్ త్రిదోనజమ్, 61. తీళ్టైాయళూర్ల సంయు క్షం తిఫలాచూర్ల ముత్త 
మహ్, వ్రయోజ్యం మధుసర్చిర్భా నం సర్వ శూలనివారణమ్.62, మూ 

ఓ? 



290 చ శ్ ద_త్త-౨౬, శూ లాధి కారము, 

తా నః పాచతాం శుద్ధాం లోహ చూర్ణ సమన్వి తాం, సగుడా మభ 

యవ మద్యా త్ప్సరషళూల ప క శాంత యే. 68, - 

నోమూ త్రములో నుందోరమును కుద్ధి బేసి శ్రీ ఫలము లచూర్ష్మ గును కలిపి తేసి 

"నేయి చేర్చి చేవిం-చిన త్రిదోషజిములగు కూరలు నకేలచును. శంఖచూార్హ ము సెంధ్రవ 

లవణము ఇంగువ శొంఠి “మి రియములు పిప్పళ్టు వీఃి చూర్హ్య మును వేడినీళ్ల నో త్రాగి 

త్రి దోవజములగు కూలలు నశించును, అయ! కాంత చూర్ద "మును త్రి శ్రిఫలకులరూగ్గయును 

శేశతో చ్చతినో రంగరించి నాకిన అన్ని విధములగు కూ లునకించున, కరన 
యాం 

అవుమ్మూలే, ముత వడి శుద్ధి చోరి ముండూ రము బెల్లకు కలిపి సీనింఒన అన్నిశూల 

ఖ్రను నశించును, 

అర్ర దొధికి ఘృుతము, థఆా- 

_ వ. విప్పలీనాగరం బలం కారవి చవ్యచి తె త కమ్ హీంగు చా 

డిమ వృయాన్లు వచా శూ రాన్లువేకసమ్ 64. వర్షాభూ కృష్ణ్టలవణ మజా 

జీ వీజపూరకమ్ దధి తి గుణితం సర్చి న్తల్ఫిద్ధం దాధికం స్ఫృతమో.6ిర్, 

గుల్ల్మార్నః కీహాహృ త్యాగ పనాలయోని రుజూాపహం, 65, దో వసంశ 

మనం డం దాధికం పరమం స సైతం. 66. 

విస్పళ్ళు నొం9 మారేడు నల్లజేలక జ చవ్యము చత మూలము ఇంగువ దానిమ్త 

చింతపండు వస టిమ వేకము శొంఠి “"ఫావర్చలవణము లపల మూ చికాయ వీటికల్క 

మును ఫుల్లనిపె పెటుగుతో చేతిని సిద్దము చేని సేవించిన సల ము మూలరోగము వ్లీవా 

పార్శరపునొప్పి యోని బాధ నున్న గు వాఫిని పోంగొట్టును. 

-ఇ్ర్రర్రి ధూ పాదులు. ర్రిఆా- 

నో కంబలావృతగ్నా తస్య ప్రాణాయామం ప్ర కుర్ణతః, కటుతే 

లాక్షస క్రరానాం పః శూలసహారః పరః, 67. వ్యాయామం మైథునం 

మద్యం లవణం కటువై దలం, వేగరోధం శుచం క్రోధం వర్ణయే చూ 

లవా న్నరః. 68. 

కంబడి కప్పుకొన్న వానికి ప్రాణాయామము చేయువాననికీ కటుతైలములతో 

తడిపిన సక్తువులను ధూపము'వై వ చినచో కూూలలు నశించును. వ్యాయామము  మైథునము 

కల్లు ఉష సా చేదు వెదురుబియ్యపు అన్నము మలమూ 'త్రవేగరోధము దుఃఖము కోవము 

వీటిని కూలి వదళి"పె పెట్ట్రపలయును. 

ఇట్లు చక్రద త్తయందు కూూలరో గాధి కార ప్రకరణము ముగి సెను 



౨౭. పరిశౌముళూలాధికారము. 

ఇఖధ్రి పరిణామభూలల కపాయనులు, ర్రిత్ర్రు... 

. తాం భు లెత ఉష త్.2. గుడేన మోదకం కృత్యా భక్షయే శ్రౌత రుట్ధితక ఉష్టోద కాను 
పానం తు దద్యా దగ్నివివర్గనం. 8. జయే _త్త్రిదోవజం శూలం పరి 
కఇామసముద్భనం. 

చేదు శీపీ రసములతో వాంతి జేయించుటయును,  వి'రేచకమును వ స్పికర లను 
చేయించుటయును, పరిణామశూలలకు హీ*తములు. వాయువిడంగ పవి తనములను శొంఠి 

మిరియములు వీప్పళ్థు తెల్ల తెగడ దంతిచెక్క_ చీ త్రమాలము పీట్రిని చూర్ణము చేసీ 
బెల్లముతో ఉండలను చేసీ సార్డుటలేచి వేడినీళ్ళతో _ సేవించిన పుణామళూలలను 
తి దోపజనములగు శూలలను పోంగొటును. 
WU లు 

న్లో. నాగరతిలగుడకల్క_౦ వయసా సంసాధ్య యః పుమా 
నద్యాత్ , ఉం పరిణతిశేరాలం తస్యాపెతి త్రినప్తరాలేణ. 4 ళంబూ 

జజ దీ వీ శ శ రల ఒళ x. + కజం పాలం జబేన వాన క్ట గాల ) సకజం నినిహ_న్హ్టే త్ర చ్భ్భూలం 

వ్ వాసురాన్,5. అతుధా త్ర భయా కా చూర్షం మధుయుతం 
లి హాత్ , దభ్నా లూనస రణాద్యా త్పతీనయవశి కు కాన్. 6. అచిరా 

న్గుచ్య తే శరాలా న్నరోఒను పరివర్తనాతీ , తిలనాగర పథ్యానాం భాగం 
ష్ 2 న గ, మధా కలో సం లో ర్ ౪ గాం శంబూక భస్త నాం.7. ద్విఖెగం గుడసంయు క్షం గుడింకృ ఆ స ఒతుభ్ధాగి 

కాం, $ీతాంబుపానాం పూర్వా హా భక యే ఏ రభోజనఃకి, సాయా హ్నే 
రసకం వీత్యా నరో ముచ్యేత దుర్హయాత్, పరిణామసముస్థా చ్చ 
శూల చ్చింభవా దవి. 9. శోంబూకి ౦ శూూవణం చెవ పంచైవ లవ 

GG యి యె 

గాసి చ, సమాంఖాం గుడికాం క్చి తారి కలంబకర సేన వా, 10, పాత 
wy 



292 చక్రదత్త--౨౬ పరిణాముళూలాధికార ము, 

ర్భోజనకా లే వా భక్షుయే త్ర యథా*లం, శూలా ద్విముచ్య తేజం 

తుః సహసా పరిణామజాత్ . 11. యఃపిబతి స్వప్పరాతృం సక్తూ నే 

తా న్మ_లాయయూే పేణ, సజయతి వరిణామకుజం. చిరజూ మపి కిము 

త నూతనజాం, 12. 

కొంకి తిలలు “బెల్లము వీటికల్క_మును, పాలతో సిద్ధము చెసి తినిన భయంకర 

ములగు పరిణామళూల లై నను 21 రోజాలలోేో నళించును. శంఖుభస మును వేడినీళ్ల తో 

త్రాగిన శీఘ్రముగా పరిణాముళూలలు వారి"చును. చేయి లేకుండ “పెలుగుతో యవల 

సత్తువును తినవల యును. త్రిఫల ములచూ మును తేనెతో తినవలెను. తిలలు శొంఠి 

కరక్కా-యలు 1 భాగము, శంఖుభస్తము 2 భాగములు వీటిలో బెల్లమును వై చీ 

ఒకొ_క్క-తులము చొ] మాత్రలను కట్టి చల్లనినీటితో వీటిని మధ్యాహ్నమునకు 
లోపల తిని పౌలయశ్నయును భుజింపవబయును. సాయంకాలమునంచు రసక ముత్రాగిన 

భయంకర మైన పురాణపరిణామళూల 'లైనను నశించును, శంఖము శొంఠి మిరియ 

ములు పిప్పళ్లు వంచభలవణములు వీటిని సమముగా చేర్చి నూరి మాత్రలుగా చేసికొని 

గాని తీగిబచ్చలిరసముతో మాత్ర లు గాగట్రి గాని ప్రాతఃకాలపు భోజనమునందు బలా 
ల 

నుసారముగా తినిన పరిణామకూలలనుండి ముక్తుండగును. లంకలగంజితో సతువును 

వీడుగోజులు తాగిన పురాణములగు పరిణావముళూల లే నశించుచుండినవనివ-చో తొక్తగ 

గల్లిన శాలలు తొలటపటకు 'సందియ మే లేదు, 

థి లోహాచూర్షాది వ, యోగ ములు. ర్రఆకా- 

శ్లో లోహచూర్షం పరాయు క్షం విలీథం మధుసర్పిషూ పరిణా 

నుళూలం శమయే త్త, లం వా వ్రయోజితుం 18. కృష్ణాభయాలో 

హచూర్జ్మ ౦ గుడేన స సప భవతయేకే, ప శక్లీశూలం నిసా నేత జ్జ బ్ర 

రా ణ్యన్ని మంవతాం * 14, ఆమవాతవికారాంశ్న స్టైల్యం వై చె వాపక 

ర త్తి పథ్యాలోహరజః శుంకీ చూర్జం మావ్షిక సరి సా, పరిణామరు 
యె ల 

జం హా ని వాతవి _త్తక ఫాత్సీ కాం. 16 మ్ 

లోపూచూశ్ష యు త్రిఫకముము వీటియందు తే నెను నేతిని కళిపీకొని తీనినను 

మండూరమును తినినను పరిణామళూ అలలు శాంతించును, పిప్పళ్టు కరక్య్మాయలు లోవా 

చూర్ణము వీటిలో 'బెల్టమును 'వేసీకొని తినిన పంణామకూలలు హరించును, అగ్ని దీపీం. 

యును, ఆమవాకవికారములు తొలగును, కరక్కాాయలు మండూరము శొంఠి 'చూర్భ 

ము వీటిని నేతీలో కలిపి తినిన వాతపి త్రకఫజములగు పరిణామళూలలు నివ ర్రించును 
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ఆరి సాముద్రాద్య చూర్ణ ము, థఆా- 

నో, నాము ద్రం సైంధవం శూరో రుచకం శావుకం డం, 

ద సీలోహరజః కట్టం త్రివృ చ్చూరణకం సమం. 16, దధిగోమూ బప 
యసా వమందపావక పాటేతం, తద్యే థాగ్ని లం చూర్షం వ్ శే దుచే వన 

వారిణా, 17. జీశ్లెజీ? తు భుంజీత మాంసాొది సుత సాధితం , నాభికూ 
లం లం యకృత్యూం గల్లీ హక్సృతం చ యశ్. 18, విధ్యష్టీలికాం 
వాన్ని క ఫవాతోద్భవాం తభథ్యా ఛూలానా మవీ న సర్వసా మౌ” వధం 

వా సి తత్పరం, పరిణామ సముత్సస్య వి పేపే.ణా న్ న్య న,తం, 19, 
సాము దృలవణము మున్నగు పంచభవణాషులు దంతి లోహాయార్హ మ తెల్ల 

తెనడ అడవికంచ. వీటిని సమానభాగనులశుతెచ్చి, *పెజుగు గోమూ తము పాట 

వీటితో సన్ననిసెగ పు పక్య్యఘము చేసీ అగ్నిబలము ననుసిం చి అచూర్హ మును వేడినీళ్ల 

తో శ్రాగవలయున.. జీక్షించిన పిమ్మట నేతితో పోల్చిన మాం ససారమును భక్షింపనల 
' యును. ఇయ్యాది నాభికూూలము యకృచ్చూలము గుల ను ప్రీ హాము విద దధి అష్షిలికా జీ 

గోగము కఫళూల వాతకఘూలలను వోంగొట్టుటకు సాటి లేని దివ్యమ స నాషధయు అని 
"a 

విధము ౬ గం కరూలలకు నింక కోక ౧కు మరచిమందు లే ఎప టి ఇయ్యాది పరిత్రానుభూలలను 

విశేషముగా పేంయొట్టును, 

| అధి సపామృతతై లము, $త్క. 
త్త, నారికేళం సతోయం చ లవశేన ఏ పూకతం, విపక రు ము లీ వ 

గన్నినా సమ్మ గ క్పరిణామజశూలనుత్ , 20. వాతికం వ యై త్రిక ంచెవ కేపి కంసాొ 
వ ౧ 

(sn 

న్నిపాతికం్మ, మధుకం త్రీఫలా చూర్ణ మయోరజః సమం లివాకా, 21, ను 
ధుసర్చిర్యు తం సమ్మ గవ్వం క్షీర ఓ వే దను, ఛాద్దెకి సతిమిరా.; శూలం 
మన్లుపి త్రం జరం క్షమం. 22, ఆనాహం మూత్ర బంధం చ ఇ ళ్ థం 
చైవనిహ ని ని సః, 

కొబ్బరికాయలో నీళ్ణలాో సైంధవలవణమువై చె మూవ్సీ నిప్పు “పె నై కోచి పక్వము 
చేసీ నేవింపిన పరణామకు. 'లు నశించును. వాత్రపీ _త్తకఫస న్ని పొతముల కలన న 
పరిణామభూలల ని నియ్యది పోంయొట్టును, యప్రీమధుకయు శ్రీ ఫలయులచూర్థ ము లోహా 
చూర్ణము సమాన భాగములుగా గ హింది తేనెను నేతిని కలిపి సేవించుచు ఆవ్రపాల్ర 
ను శ్రాగ వలయును, చరి తిమిరి లము ఆన్లుషి పీ త్రము జ్వర కు గ్లాని ఆనొహాము మూ 
(త్రీ బంధము వాఫు మున్నగు వానిని పోంొట్టును, 
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న్లో, సవిప్పలీగుడం సర్పిః వచేత్ శీర చతుర్దుణే. 28, వినిహ 
రు 

న స్ట్మ్లవీ తం చ శూలం చ పరిణామజం, 
తాని అలు 09 , 

పిప్పళ్లు బెల్లము నెయ్యి వీటిని నాలుగు కెట్టపాలలో పకరమువేసీ సేవించిన ఆన్లు 

వీ తము పరిణావముభూలలు నశించును, 
జానే 

అం పీప్పలీఘృతము. వృతా 

వో, కాస కల్కె.న చ పిప్పలినాం, సిద్ధం ఫఘ్బుతం మాలతీ క 

సంప న ఇవ నివా ల వద ఇ ప్రయుక్షం, శీ రాన న్నష్నసి స్ట “J నరవశేర్టం ధరా 0 క్ర దం 

పరిణామసంజ్ఞ ౧. 24, 

సిప్పళ్ల క పాయయుకల్క_నులతో నేతిని సిద్దము వేసి 'లేనెనువై చికొని శ్రాగుచు 

పొలయన్న మునుతినవలయు ను. ఇయ్యది పెచ్చు 'పెటిగిన పరిణామశూలనెననువారించు శు, 

ప్రార కోలాదిముండూరము, dE 

నో, కోలా గ్రంఖిక్ శృంగ బేర చపలా మార సమం చూర్ణ 
య 

తమ్ మండూరం 'సురభీజళేష్ట గుణితే పక్త్వాథ సాం ద్రీకృతేమ్, 25, 

తం ఖాదే దశ సాదిమధ్యవి విరతౌ' ప్రాయేణ. దుగ్దాన్నభోక్ , జేతుం వాత 

కఫామయా త్పరిణతె భూలం చ  ూలాని చ్ 26. 

చవ్యము మోడి గంధకము ఆల్బము పిప్పల్థు యవక్షారము వీటిని సమాన భాగ 

ములనుగ చూర్లము చేసి మండూరమును ఎనిమిది రెట్ల గోమూ త్రములో పక్వము చేసీక లిపి 

గట్టి గామౌ త్ర చేయవలయును దీనిని భోజనమధ్యమునందు తిని పాలను త్రౌగిన వాతి 

క ఫముఅవల్ట నెన పరణామశూలలగ్ని టిని హరించు ము, 

అథి ఫీమవటకమండూరము. రతా 

నో కో సపాతె6 వ స నో లాగ గ్రంధికసహి తై 3 రశ శౌ్ణవధమాగథియ మారి క్కి ప పస 

మడుూూార జసానుపీ ేలికాంే న్వ్ శ్పూర్డి తై రి లీ.) 27, అప్టగుణమూ 
బం 

తీయు క్షం కృమపాకా ల్పిండితాం నయ్ త్పెర్భం, కోల ప మాణా 
Uy 

నటికా స్తి స్లో భోజ్యా దిషుధ్యపరతె చ 28, ౦ ససర్పర్య్యూ పపయోా 

మాంసై సె వల న్నరో ని నివారయతీ, అన్న ఏవ క 

ne) 
నమంతే గుల౦ వీవ 

—4 0౧ 
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చవ్య ము మోడి శొంఠి పిప్పళ్లు యవక్షారము ఇవి ఒకొ_క్క_పలముశు మం 

డూరము 16 పలములును నాలుగు రెట్ట గోమూ త్రములో కలివి క్రమముగా. పక్వము 
వేసీ నట్టిష డిన పిమ్తుట మాత్రలను కట్ట కటువలయ స విద్తుట వీనిని భోజనమున మొదలను 

నడుమను బవజలను మూ:డుమా (త్ర లొ ప్రీసికానవలయులు. రసము నేయు యూవము 

పాలు మాంసము వీటి భుజిం దుచున్న అన్న వివ ర్గన.ు గుల ము కీవానగ్గము ముందా 
— స 

గ్న్ని వీటిని తొ అగి “సును, 

ఆం శ్షీ రమండూన ము, లి 

పాంటి లీ + ఆ .. నారి అ న = క్లో. లోహాకిట్టపలా న్యష్టై గోమూత్రాన్థాఢ కే వచేత్, తీర 
ప సేన జిల్సిద్దం ప కిళూల రం నృణామ్. 80. 
రథ ధి ౫ 

మండూరము రిపలముబు అర్జాఢ" పు గొమూ త్రయిలో పక్షము చెసీ 16పల 

ముల పాలలో సిద్దము చేసి నేవిం చిన సరణామకూలలన పొజదోలును, 

ఆధి చవికాది మండూరము. గిజా 

శో లోహకిట్టపలా నస్ట్రో గోమూ లేష్టగుణే పచెత్ , చవికా 

నాగర కూర పిస్పలీమూలవిప్పలి!. 81, సంచూర్ల ఏ సిమీ పే _త్రస్మి 

న్పలాం'ొః సాంద్ర తాం గతే గుడికా! కల్క్మయే శ్తేన ప క్రిశూల 
నివారిణీ* 82, 

మండూరము రిపలములును ఎనిమిది కెట్లగోమూ త ములో పక్ళయు చేష్చి, చవ్య 

ము శొంఠి యవక్షారము మోడి పిప్పళ్ళు వీటి దూర్థ మును ఒకొ్క-క్కాపలము కలివి 

గట్టిపడిన సిమ్మట సేవించిన వరిణామభూలలు పారించును. 

ఇం శ తౌవరీమండూరము. గజా 

క్రో, మండూరం శోధితం పత్తీం లోహజాం వా గుడేన త్తు 

భకుయీ నుచ్య కేళూలా ర్పరిణామసముద్భవాత్. . 88. సంకోధ్యం 

చూర్థితం కృత్వా మండూరస్య పలాష్టకమ్, శ తావరీరస స్యాపా దధ్న 

స్తు పయస స్తథా. 84, పలా న్యాదాయ చఆా(రి తథా గవ్యస్య 

సర్పివ,, విపచే త్పర్వ మైకథ్యం యావ త్పిండత్య మాగతం, కిర్, సిద్ధం 

తు భక్షుయె న శే భోజన స్యాగ్రతోవి వీ వా, వాతాత్మ కం వి త్రభవం 

శూలం చ పరిణామజం, 86. నిహా నేవ & భా యోగోయం మండూ 

రస్య న నంశకయః, 

| 
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శుద్దిచేసీన మండూరమును బెల్లయుతోతినిన పరిణామశూలలు హరించును, శుద్ధిచే 

స్రీన మండూరను రిపలగులం పీల్లి పీచరరసము ర5ిపలములు సపెటుగు పాలు తిలపలముల 

చొ॥ ఆవునెయ్యి 4 పలనులును కలిపి పకమువేసి మాత్రలను కట్టి భోజనము ము దజి 

ను నడుమను భుజించినచో వాత పి శ్ర పరికామజనితములగు కూలలు హరించును, 

ఆం లె రొవమండూగము. ర్రితా- 

శో విడంగం చిత కం చవ్నాం త్రిఫలా తూ్యవణా ని చ 87. 
౧౧ ‘0 ఫ్రీ 

నవ భాగాని చెకొని రోహకిట్టసమాసే చ, గోమూత్రం ద్విగుణం 

ద ఆస మూ తారక గుడాన్వితం. ఏ1. థె ర ర్భద్వన్నేనా పకా 
0 | 

సుసిద్ధం పిండ తాం గతం, స్నా భాండే విని ఎతీప్ట భకుయే త్కల 

మాతయా.. 89, ర్రెజ్మిక్యాదిక మే ణైవ భోజనన్య వ, ప 'యోజిళం, 

యోసోయం శమయ ఆ త్యాళు ప ప క్రీఘాలం | సుచారుణం 40 కామలాం 

పాండురోగం చ శోథం మందాగ్ని తా మపి అర్భాంసి గృ గ హణీదోవ 

శ్రీహాగుల్లోదరాణి చ, 41. నాశయే దన్లువి త్తం చ స్టాష్యం వై వావ 

కతి, వర్షయే చ్చుహ్క- ౫ కాని విదా పళముకటూసీ చ, 42 పటి. 
లం లాం 

శలా నః క్రో "హ్యావ గుడో మాడూర సంజ్ఞ ఛూలార్తానాం కృపా 

హేతో సారయా పరిక ర్తితికి శకి, 
భా మునిడంగనులు చిత్రమూలము చవ్యము త్రై, తి ఫలముబు శొంకి మిగియ 

ములు పీప్పళ్లు ఇవి ఒక్కొ క్కపోలును, మండూరమును “సకుముణాను గోమూ? త్రము 

ద్విగుణముగాను గోమూ తమలో సగము పాలు 'బెల్లమునుచేర్చి మెల్లగా సన్నని మంట 

ఇెంబకర్వము శోసి ముదటోటిన వీముట మా త లను శేోనీ చేతిపండలాో బెట్ భోజనమున 
యాం య ఆశీ కూ డు 

క ముందుగను ప్రాగంభ మనను మధ్యను భుబింపవలయును. ఇయ్యాదిపరిణా ముళూ ల లను 

కౌమెల పొంద కుదా, ము వాపు ఆగ్ని మాంద్య మను మూలలో గము గో పాణీ (క్రిమరోగ 

ము గుల్మము ఉదరరోగము ఆమ్హుసి త్రము కటిని నళింపంజే ముకు. సౌల్యమును హోం 

గొట్టును. బఎండినకూరలు, దావాము పుఖుపు కారము బుట్టించు పడాగయులు ఇందు 
య 

అపథ్యము ౫”. ఇయ్యది శూలగోగుల హితమునకె తార చెకం చెప్పంబడినది. 

న్లో వశ్రం శ్వతవాట్యాలం మధుష్టో మయూవకంయ తండు 

వీయం చ కర్జార్గం దత్వా ధ ౪ థ్ ఏ మేవచ 44. పాఠ్యం సుజీర్లం 
మంశూరం గోమూ'త్రేణ దినద్భయం, అన్తర్నావృ మదగం చ తథా ఫ్రవ్స మదగ్గ 
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భోజన స్యాద్నుధ్యా నే భత్యం "కరం (త్రిభాగతిః, 45. తే కానుపానం 

వర ఇంచ వార్త ర్ట వువుక మత నె, “ఈమ్లుపి శ్రేచ కూత చ హోత 
జు లా ల ఆది 

మేత ద ద్వ భామృతేం. 46. 

చవ్యము తెల్ల ముత్తువపులగము ముల్లంగి మయూరకము తండులీయము వీటిని 

అగయరతు ము క్రి ందను మీదను పోసి పు  నాణనముండూరమును గోమయూా త్రమఃలో "0 

డందతోజులు పక్షము చేయవలయును, కంచు-పా త్రము బో నిట్టుచేసిన తీగలవడదు, 

ఇట్టులు మూండురోజులుంచి చూర్ణ ౫ మును ఇం సుఇట బెల్ల నుముక లిపీ మర నచేసీ గుటికలు 
గం య 

వేని భోజనమునకు ఆదిమ ఛ్యాంతముల భక్షింపవలయును. మజ్జిగను అనువె "నము-గావేనీ 

కొని చింతపండు మొ! పులుపఫును వదలవలయుును, ఇయ్యది అన్హవి త్రము ఘూలముల 
అలన్ 

స్టావ్యం దినత్ర, యం. 44. విచూర్ల ద్విగుణేనై వ గుచేవ సువిమద్షిణం, 

3 

న్లో పథ్యాయార్షం 'ద్విపలం గంధక సారం చ లోహాకిట్టం చ 

కుద్ధరసస్యార్థపలం భృంగన్య రసం చ కేశ రాజస్య, 47, వస్థాన్మితెం చ 
దత్యా లోహ పొతే త్రె౬థ దండ సంన్ఫ్రుష్టై మ, శువ్క_ం త్ ముట్లు 

యు క్రీం 0 మృదితం స్థాష్యం చ భాండ శే స్ని సై. 48. ఉపయుక మేత 
ర్త 

“దచిరా నిహా ని క్ర్ఫవీ త్తి తేజా న్ఫొగాన్, నలం తఖా "మ్హువ్ తం గహ 
న వం ఆలి A) 

అమపి కావులా ముగ్రామ్, 49. 

కర క్మా_యలపొడి గంధకము మండూరము వీటిని శండుపలములు, శుద్దిచేసిన 

"పాదరసము అగ పలము గుంటగలగర నల్ప గుంటగలగర రసము. 16 పలములు పోసి ఇనుప 

పా త్రములో కొయ్యతో మ నేనీ ఎండిన పీమ్వటు మరల నేయి లేనె ఇ శార్చి చమురు 

పాత్రములోపోసి యు ౫చి యపయోగంచివచో నిది క ఫి త్రజనితరోగయులను కూల 

లను ఆవ్హ్లుపి త్రములను గ్రృహణులను 'కాసురలము నశింపం జేయు సు, 

అధి త్రిపలాలోహాను, da 

న్లో అమామలకశివానాం స్వరమైః పక్షం సులోహజం ౧ ర గ (| 
చూర్లమ్క్ సగుడం యద్యుపభు_క్టే_ ముంచతి సవ్య! త్రిదోవజం 

రం జా = ఓ / 
శూలమ్, 50, 

త్రిఫల ములక పాయములోే లోహచూర్హ ముసు పక్వముచేని చెల ల్లము చేర్చి 

చిన శ్రి దోవజములగు శూలలు నశించును, 

88 
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అరి గలోహగుటికం త్ర 

. లోహనస్యరజ; సోభాగః తి త్రీఫలాయాః తథా త్ర య్మ గుడ 
స్యాష్టా తథా భాగా గుడాన్తూత్రం ప చతురుణమ్, 51. వశ క్సర్యం చ 
విపచేత్ గుడ పాక విధానవితో లిసా చ్చ త్ర ద్వ భాశ క్రి తయే 
ఈూలే చపాక జే, 52, 

లోహాచూర్హ ము 1భాగను త్రీఫకములు సీ భాగములు బెల్లము ర భొగములు 
నాలుగురెట్టు గోమూ త్రము వీటిని 'భెల్లమును పాకుప'కైడి విధమున పక్టముచేసి శ శీ 
ననుసరించి భేక్షించినచో కూలలును త్షయరోగములును నశించును. 

అరి ధా త్రీలోవాము, రి 

నో, ధాత్రీ చూర్త స్యాష్టో పలాని చత్యాః లోహచూర వసుః 
యవ్టీమధుక రజ ఫే శ్చ ద్విపలం దద్యా త్సడోపలే భృుప్టమ్. 58, అవా 
తాక్యాఛ నెత చ్చూర్ష నం భావ్యం చ సప్తాహమ్, చండాతపే 
శువ్క_ం భూయః వ్యూ నవెఘుకు స్థం. 54, ఘృత నుధునా 
సహయు కం భ్ కాదా మధ్యత స్తథా నే చ, త్రీ నవీ వారా పదే 
త్పథ్యం వోపానుబండే ధన 55, భు భు క్షసారాణా నాశయతి వ్యాధీ న్పిత్తా 
నిలోద్భవా న్పద్యకి ం మే ర్యాన్న విష్టంభం జయతి న న్భ్ఫశాం సంవిదహ్యా తే 
నాన్నమ్, 56. పానా న్నక తా లోగా ద్భుక్తస్ట్న్తే నీలితం జయతి, 
ఏపం జీర్య తి చాన్నే నిహాని శూలం వణ  సుకొిన. మహి 57, 
హారతి సవాసా యుకొ యోగ శ్చాయం జరి త్తం, 

తఘ్నః కఫవి త్రసను. ద్భవాం జయే దొగాన్. 58. ససాదయ వి 
రక్తం పొండుతి(ం కొమలొం జయతి, 

ఉసీ రిక కాయల చూ ర్లు 5 వలములు లోహాచూర్ణ మను శ పలములు యవ్టీమధు 
కము 2 పలములు కోష్టు ఏటిని పొడిచేసి నీడురోజులు తిప్పతీగెక పాయనులాో భావ 
నవేసీ కజకుపెండ లో నెండించి మజలనూరి కొత్త తకుండలో నుంచి చేయి లేనెలతో చే 
ర్చి భోజననునకుఆనిమ ధ్యా వసానముల ముమ్తా రును సేవించి దోపానుసారమ గ్య పథ్యము 
నొనర్చ్భునది. ఇది భోజనాదిని భక్షీంచిన వీ ప శ్రవాతేరోగయులను నడువమువైనచో అన్న ల 
విస్థంభములను పోంగొట్టును. చివజ నన్న జములగు రోగములను నశింపం జేయును, ఇట్టుభ 
క్షించినయన్న యు జీర్ణమయ్యె నేని ఆమనుష్యునికి కష్టతరమగు ళూల్టలెనను హరించును, 
పీ త్రమును యోగభలమున. శ్షీణింపం జేయును, నేత్ర ములకు పీతము, వెంట్రుకలు చెలి 



ఆర ధో ఆాత్చర్య సహితము; 299 

యట మానును. కఫపి త్రజనులగు రోగములను నశింపజేయును, ర కనును శుభం) వజ 
చును, పాండురోగమును కామిలను పోంగొట్లును, 

-ఆధ్రి లోహామృతము. ర్రిత్మా- 

శ్లో తనూని భోహాతేత్రాణి తిలోప్పధసమాని చ 59, కాళికా మూక ల్కే.న సంలిప్య సర్ద వే వా, ఏశొవ్య నూర్యకిరకా ౩ పున శే 
నానలేపయేత. 60. తీఫలాయా జలే ధాతం వాపయీ చ్చ పున; 
వుని తతః సంచూర్షితం కృత్యా కర్పకేన తు భానయ్త్, 61. భకుయే న్మభుసర్చిర్భా కం యభథాన్నె సతత్చ) యోగతకి మావకం 
ర్రాగుణం వాథ చతుర్తుణ ముభావీ వా, 62, ఇాగన్య పయ సః కుర్యా 
దనుపాన మభావత% గవాం స్ఫులేన దుగేన చతుష్షపి గుణేన్ల చ, 

zy ON ఆవ నా మ గ్ 
, 68, పం క్రిళూలం నవా నతి న్గాసే నై కన నిశ్సితమ్, లోహూమృత 

“శ్ హాణా నిరితం ఫురా. 64, ప క్ష 
మిదం (చట్టం బవాణా ర్మ ౦ పు 64 క కార పూర్వకం యచ్చ 

a బు న జ్ న చ నే అట ల ఆడ 
యచ్న్చాన్లుం పరికీ ర్షితం, నివ్యం త్ర న్న్న భవి త్రేత్ర మాసం వానూప 
సంభవం, 65, 

నువ్వు౬౦త్రంత లోహపత్ర ములను కాశి కొమాల కల్కు..ము తో పూసీ ఎండకు ఎం 
డంచి మజులపూని నిప్పులో నెండించి (త్రీ ఫలముల క పొయములా మాటిమాటికి ముం చనలయును, వీమటచూర్ద ముచేసీ వస్ర్రగాలితముచేసి నేయి తేచెలం జేర్చికొని జఠరా జాడీ రం 

th గ్ని ననుసరించి భశక్షీంపవలయుళు, ఇట్టుఒక నెలగాని ఆ౦డు నెలలు గాని నాలుగు నెలలు 
_ గానిఈయాపధమునుభక్షీంచి మేక పాలను అనుపానము గా గ పహీంపవలయును. 64 కెట్ట | ల అవునేతితోగాని ఆవుపాలతోగాని ఈయోగమును చేయవలయు, దీనిని ఒకనెల శే ' వించినపరిణామభూలలు నశించును. దీనిని ర్తి హూ సృజించెను. క కారమాదిగలపదార 

థి ములను ఫులుపువసువులును సేటిపట్టులలాగని జంతువులమాంసమును' దీని నేవనకాలము 
నందు రోగి వర్జింపవలయునా,. 

పురం ఖిండొమలుక్తీ, Ve 

ఠి ద్ద 5 జ ట్ ర్తి మ న్లో, స్వెన్న పడితకూష్టాండా తులార్థం మృష్ష మాజ్యత వ్ర 
ఖండ తుల్యం తు పచే దావములకీరసాత్,. 66. ప్రా సుస్విన్నకూహష్తాం 

అద ధా జస గ + సి s రసప్ర స్టే విఘట్టయన్, దరా్వా పాఠకం.గతే తస్మిం చూర్షీకృత్య 
‘gd 

fe 



800 | చక్రదత్తీా౨౭, పరి ణామళూలాధి కారము, 

ఈ అదు లి వ అ ఇ క్ల చ యత్. 69. ఛర్హ స్టవ్లుపి త్రమార్భా శ్చ వార సకాసావరోచకం, 

హృచ్భూలం ర కవతం చ వృష్టళూలం చ నాశ యేక్ , రసాయన 
ఎం —0 అ 

మిదం కే షం ఖండావములకసంజి కం. 70. 
(ఒఅ తా 

స్విన్నములు వీడితములు నగు గుమ్మడి కాయను న౦ చలములు తెచ్చి 16 పలముల 

చేతితోవేయించి కండచక్కెర యుసిరకరసము ర వలనుల చొ! ెదడానిలో కలిపి 

గరికతో మగనవేయుచు నుడికీంచి, పాకమెన వీముట ఈ కంది యౌాషధముల నందు 
యు రా 

“వేయవలయును, పిప్పళ్లు జీలకణ శొంఠి 2 పలముజణ చో! మిరియములు 1 పలము చొ 
య 

ప్వున కౌడిశప త్రి ధనియములు వీలకులు అేజపత్రి నానశేసరములం తుంగము స్పలు ఇవి 
"కాలుపలముచొ॥ తేనె 15 పలముల చొప్పున 'చేర్పవలయును. ఇయ్యది త్రీదోపజము 

అగు పరిళామళభూలలఅను ఛి ఆమ్హుసీ త్రము మూర్చ శాష'సము కానను అో చక్యు వ 

చ్వూలము ర కపి తము మున్నగు చానిని వోయగొటును, 
( న చ డం 

అర్ర నారికేళ ఖండము, ర్రిత్తా- 

కుడవమిత మిహ స్యా న్నారికేలం సువిష్టం, పలపగినామికె సర్చిః 

పాచితం ఖండతుల్నుం. 71, నిజపయసి త చేతి త్రస్థమా లై పిపక ఏ౦, 

గుడవ దథ సురీ తే గాణబభ్రాగాొన్ వీపేచ్చ. 72, ధన్యాక విస్పలివయోంద 

తుగా ద్విజీరాం శాణం తి జాత విభ కేసరన దిగ్గిచూార్ల వా 78. హ న్య 
‘| af —_ 

నవి కీ మరుచిం కయ మసవితం శూలం వమిం సకలపౌదువకారి 
య —_ కు ‘UU అలో 

హోరి, 74. 

కొ బ్బెరను చక్క_గానూరకి 5 పలములును నేతిని 10 పలములు కొంది చక్కర 

ఆవుపాలు 4 పలము చొో|ను అందు కలిపి పక్యము వేసి చలారినపిముట భనియ ములు ర్త మ్ల 
పిప్పళ్లు తుంగము స్థలు పంశలా*చనము జీలకజ్ణ లవంగపుపట్ట ఏలకులు కేజప, త్రి సా 

శాన వ్ 

“శేసరములు వీటిని శాణ త్తే మూణము చూర్ణ ము వేసీ అందు కలిపీ తినిన అఆమవపీ తము 
d MY ఎవి 

అరుచి క్షయ ర కపి తము శూల భరి నశించును, 
ఎ రి ౧ 

-అక్ర్రు(గ్రి కలాయచూర్లాబులు., der 

యనే 

క. కలాయ చూర్ణ భాగా జ్యా లోహ-చూర్షస్య వాపరళ్క కార 
వెల .పలాశానాం రనే సవ ఏవురితః 75, కరమాతాం తత _౧ ద, దె యె కా 
(కం భకుయే ద్దుటికాం నరం మండానుపానా తా హన్తి జర 

తి తం నుదారుణం, హో తం  మయశరార ఎత్తే సుజ రుణం. 76. లి స ద్వా తె/ఫలం చూర్ష మయశ్చూర్ష 



యత మం టు 
ఆంధ్ర తాత్పర్య సహాతము., 501 

సమన్వితం, యన్టీ చూన్లేన వా యు కృంలిహ్యాత్ షైబ్రేణ తద్దజే, 77. 
పితా న్తం నవునం కృత్యా కసా స్తం చ వివేచనం, అన్నద, వే చ తతా 

రకం జరత్సి శే యదీరితం, 78. ఆవముపక్యాశయే శుద్ద గే దన్న దృవః 

శ్రోమం, మామేండర సతుపుకా స్విన్నా సర్సిర్యుతా హతో 79, న్ా 

వుమండకం తత, సర్పిహో గుడసంయుతం, ససికం ఎతిదున్లేన వృదితం 

వా హితం మక, 80. శాలికంకులమండం వా కవొో షం స్థ నర్జితం, 

వాట్బం శీ చేణ సంసిద్ధం ఘృతఫూరం సకర్క. రం, 81, రాం 

ఛవయిళత్వా వా శ్రీల ముతె కథితం వీత పటోలప తే యూకే 

ఖాటే చ్చణ క సక్షుకాన్ , §2, అన్న దవే జర త్సిలె వహ్న్న ద రొందో భశ 

ద్యతెకి, తెస్తా దత్రాన్న పానానీ మాశ్రాహీనాని కల్పమయేళో 98. 

బోడ సెనగల చూళ్ష యును 1 భౌగమును లాోనాచూర్త మును 1భౌగమును కాకర 

మోదుగ రసములతో మర చి మాత్రలచేనీ రోజు కొక్క..చానిని తిని మండపు అను 
యలు 

పానము వేసీవ భయంకరము లగు జ్యర పే త్రము ౫ నశించును. తి త్రీఫలచూర్ల ములో లోహా 
రల 

చూర మును కలివీ తిని;ను, యష్టిమధ్ధుక ఫుమూం ముఖే నగ లివి తెనినను ఉర్పవప్ త్ర 
౬ నై £3 — 

ములునళి. చును, పి త్తమ పో వువజకను పమవనును, కఫపషపోవువజుకును విరేచశమును 

చేయించు చిజ్వరప్ త్రెవిధి. నంద లీతన్న విధానము ము నించుకు చెయ: దగును. అమాశయప క్వ్వాళశయ 

ములుశుద్దయు'లై నచో అన్న దవముళాంతించును. దీనినిపొటుతోగూడ నేయితో వేచిన 
న్ లో ro 

మాషేండరికి హితరను, అందు గోధుకుగంబిని చేతితో బెల్ల ముతో చేర్చి గా నిచక్క_రతో 

చేర్చిగాని చల్ల నిపాల హోంగాని మర్షనముహితము, నూకొలు లేనివరిబియ్య పుగంజి వెచ్చచేసి 
యిచ్చిననుపాలతో చేసిన భాట్యము గాని చక్కి.” తో చేనినప్టూరి గాని హితముంజేయును, 

కండ చక్కె_రనుతిని కాచిన పాలను గాని వే ద పొలి గంజిలో "సెనగవిండి చేర్చికొని'గాని 

'నేవించిన అన్న ద ద పముశందును జ్వరపి త్రయున ందును అయిన అగ్ని మాంద్య యు శోసిం 

చును. కాథున "సవిధియందు అన్న పౌనములను మాత్రాహీ నములంగా చేయవలయును. 

ఇట్టు చ కృద తయంద్లు పరణామభూలాధి కార వ్ర కరణము ముగిసెను, 
అనీ 



. లో స స్త " ౨౮. ఉఆదానరాధథికారము, 
ఒరి 

రం 

న్లో ఈవృ త్పుధాపత తిలాది శాక గామోద కానూప గా mM (WW ( మ! ర చూూం చు ౧ వరం గ్ సాం దొ దం ఇర ప్ట్ా ఇ సన నే 
లేన న్న, అనై శె న్భుష్టానిలమూ క్ర విడ్సి రద్యా త్ప్రస స్నాగుడ 
నిధుపాయోా, 1, ఆస్థాపనం మారుత జె స్నా స్సు పన్నస్య కస్య త, ప్రుగీ 
షజ తు కర్తవ్య పిధి రానాహీక న యః. 2, వ్రూర్వవైతరణా నసి 

అ డు | న. న & a ఎ గ్ అకటా కి క వో ort వ = వార వా 
యుంజ్యా రత చికిత్సక్ష ం 7స్టమా దంతి దవ స్ జహా 

ఇ స్ప, మం సకలా నంం ఆం కాం స్య ఒర gp 
మా గర్వ మాం త్రీవృత్. ల, గిరి ధేంషనీ INE] రాజనృశ్షుః సతి 

ళం ణే వ సం నను గ సడ చపెైటనబ క ల్యక$, కంపిల్లకం క రంజళ్ళ హేమథీరి త్యాయం గణక ఉ, సర్చిస్రైలనజ 
౮ ఉర om wr . mt ర్ - అ సర వష 33 9 

క్యాథ కల్కే_ వ్వన్యతి మషు చ ఉదావరోదరానాహ విపగుల్ల వినా 
ప్ 1 క త వ్ వనావ త చై ౦ కప; ర క్ష 
కన 5 ల ఏ లొ రాలక హారతేక ద్విచతేంకిపం చభాగి? , గుడికాగు 
డతుల్యాసా విడ్యిబన్షగ దాపహా!. 6. పారీతికియవశ్రూర కీలూని త్రివ్భ | గ్ర 

, అద, "మై = అ లద సన ష్ జ, 
లా తథా, ఘృత శూర మిదం సజయ ముదావర్తవినాళ నమ్, 7. 
హంగుకుషప్ట్రవబా సర్గ బిడంశోతి న్వరుత్తరమ్, వీతం నుబ్వేన త-చ్చూూర్త జ ఆద గ ముదావర్తవహరం వరమ్, 8. ఖండపలం తీవృతాసమ, ముపకుల్యాక 
కర చూర్లితం శ్లొక్షం, పాగోజనే చ సమభధు, డొడాలపదకం లిహే యె వూ ౧౧దొస్ట Uy భి 
తాః, 9. ఏతద్దాఢపురీ సే. వీతై సకి లేచ వినియాజ్యమ్, స్వాదుః 
నృపయోగ్యోయం చూర్గొ నారాచకో నామ్నా, 10, 

తెల్ల తెగడ సుధాన త్రయ నూవ్రకూర వెం! గ్రా మ్యాదక ములు అనూవ దేశపు 
మాంసము వీటితో య నాన్న మును గాని అథోవాతము విష్ట్రమయో[త్రము వీటిని ఫుట్టించె 
డి పదార్థముతో బెల్లము సారాయమునుగాని నేవింపవలయును. వాతోదాన రమునం ఇ 

అల దు చెమట పట్టించు చికిత్స చేయవలయును. విష్టజమగు నుదావ రమునందు ఆనావాము 

చ 

నకువ'లె చికిత్స లను మార్షవెతగణరూపములగు వస్తులను చేయింపవలయును. చ్రైంకణ 
ముచెక్క_. వావిలి దింకున ఎలుకవెనికూర కేల్లవావిలి శంఖపుప్పము గోకర్ణ 
ఆన్లు వేతసయు లాద్దుగ నెమలియడుగు చెక్క ఈ గణముత్రో నైనను గానీ చేయి 
తైలము చూర్ణము కషాయము కల్కు_ము మున్నగు వానిలో తేనెతో గానను సేవించిన 
యుదావ రు ఉ దరరోగము మున్నగునవి నశించును, తెల్ల తెగాడ 2 భాగములు పిప్పళ్లు 



ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహితము. _ 808 

4 భాగములు కరక్కాయలు 5 భాగములు వీటి శో సకిగాబెల్హముకలిపీ మా తృలంజేని 

ఇచ్చిన విస్టా బంథరోగములు నశించును. కరక్కాయలు యవక్షారము వరగాసు "తెల్ల 

“తెగడ వీటిని చూర్ణ ముశోసి చేతినో తినిన ఉదోవ ర్త నశించును, ఇంగువకోేష్థ్ర వన 

సజ్జక్షారము వీవనిడు త్రనో త్రరయగా ఇండు కెట్టుచొ,తీసి ద్ర నిచూర్తము చేసిమద్య మతో 

సేవించిన నుదావర్తములు నళిచచును. ఒక పలము కండ చక్కెరలో Se తెగడ పిప్ప 

. ల్ల చూర్లమును ఒకకులము చేసి పొద్దుట తేనెతో తినిన గాఢమను పురీషము పిత్తము 

కఫము వీనియంచు నుఖకరము. ఇయ్యది రాజుఖం నేవింపంనగినది. 

-ఆఈ్రి నుదెరాది ప్రయోగము. he 

౧ 

గులో దావ_ర్హశూ లః ఫఘ్నం దీపనం బలవర్ణనం. 11. హింగమా క్రీ కసిం 
Pa 3g అపాం? రా | “రి, ధూ జ్ఞ పకా విం సునిరి తామ్, సుత భకక 0 గు చే దద్యా 

ఉనా. 

దుదావ రృవినాశినీం, 12, మదనం నిప్పలీ కష్టం వచాగొరాళ్చ సర్ష 

పాకి 'సడమూరసమాయుకాః ఫలవ గ్ర వశ ్యతే. 18. ఆగారభూమ 
సింథూాల్లి మతో లయుక్రా నుమూలక 0, కు క్ఞాం నిర్జుండిస త్రం పొ సిన్న 

పాయా థ్నీపే ద్భుధః 14. సౌవర్చలాభ్యాం ముదీరాం "మూశ్రే త్వ భి 

హతే వబేత్క్ ఏలాం వొ వభ మట్యేన క్షీరం వారి పిచ "స్ప సః, 
15. దుస్ఫ్ర రా? సరస వావీ సాయి సి కుభ స స చ, వ ర్యాకుబ్రీజం 

త్రో మేన వీబే దా అనణీకృణాం. 16, ప) 'చమూలలీశ్ళళం తీరం ద్రా 

తారస మఖావి వా సరధ వొపయు' జీతే మూత్ర కృచ్చాాశ శప 

ధిం. 17, స్ప హే ది రుదావర్తం బృుఎభజం సముపాచకేతో 0 అశ్రు 

మోత ఒకు చెళార్యః స్పవ్నో మద్యం ప్రియాః కథాకి 18 తవ. 

న్లో, రసోనం మద్యసంమిశ్ళం విజే శాక. పశాంక్షితః 

J 

స 
ణి 

న ర అష జో సి “ల ప న్ al (| 

జే కరప త్రేణ ఘ్రాణసు న నయెతి పవ తథోర్ష ధ్ధ ప్రదత్రుశ్ భ్యంగః 
1 

స్వేధో ధూమ స్పవాననః. 19. పాతం వాతేభ్న మద్యం చ ఘ్యుళం 

చో త్తరభ క్రికణ ఉద్రార జే శో మోసుతం “స్నెహికం ధూవు మాచ 

చేత్. 20. ఛచ్జ్యాఘాతం యభాదోవం నస న్నే హాదిభి రయ్ త్ 

భుక్యా సృచ్చర్ద నం ధూమో లంఘనం గ క్షమోశుణం, 21 రూత్రూ 

న్నపానవ్మాయా మో విలేక శ్చాత శస్ట లే తే వ స్తిళుద్ధిక రావాపం 

చతుర్లుణజలం వయః. 22. ఆవారినాశా  త్క్వ్యథితం "కీతవేంతం ప్రకా 



804 చక్రదర్త--౨౮, ఉదావరాధి కారము. 

ముతక రముయేయు! ప్రియా నార్యకి శుక్ర దాన ర్హినం నరం. 28. అ 

తాభ్యంగావగాహో శ్చ మదిరా శ్చరణ శాంయధాక్, శాలి! పయోనిరూ 

హోశ్చ వస్తు మ మధథున మేవ చ. 24, వముద్విఘా తే హితం స్నో ముస్త్ర 

మల్సం చ భోజనం, తృవ్తాఘా క కీ విచ్ నంథం యవాగూం వావ్, 
దీ 

ఫీకలాం. 25. రనే నాద్వా త్నువిశాన్లః (శ మః శాసాతుగో 
వీ ౮ బు న 

[ 

నరః, నిద్రామాతే విజేత్ తీరం స్వ 8 సంవాహనాని చ, ఉడావర్త 

క్రియానా హె సామే లంఘనపాచనం: 26, 

ఉల్లిగడ్లను కల్లుతో చేకొని ప్రా పాతః కాలమునందు త్రాగిన ఊదావర్శము గు 
౧ 6 

ము శూల ఇయ్యావి నశి.చును, ఇయ్యాది "పేపనము బలవర్థకము నగ్వను, వంగవలేనె 

ధవలవణము ఏట్రిని వత్తిచేసి పకష్ణిము బేసి “శృలినోమాటి గుదసానమున నుంచేవలయును. 
ra 

ర్స 

ఉ మెత్త పిప్పళ్లు ఇషు. వస తెల్లఅవాలు "బెల్లము యవతక్షారము ఫీట్రి త్రో ఫలవర్శి చేష్ట 
అజ్టీాటి ణం అ 

అ 

ము. ఇంటిబూజు సంధకలవణకు 'తెలము సులు ఫు వీట్రితో చేర్చిన ముల్లంగి గాని వావి 

విసి నవిచ గాని గుద స్థానమున నుంచవలయుకు. మూతే ము వెడలని చో సౌవర్చలవ 

అణముతో సీదను చేసిన “కల్లునుశ్రాగవలయును, ఏ“కులను ఏ కల్లుతోశాని, నికినో పాలను 

ఘు 

గాని త్రాగ వలయును, వాకుండుఅకు రసము నైనను మద్ది చే పరస; సును గాని నక. 

దోసగింజల రసమునుగాని ' సెంధవలపణముతో 'క్రానవలయును, పంచమూలము యందు 

పక్షము చేసిన పూలను గాని దాక్షూరసమును గొని మూ తే కచ్చా ఇ) దుల యం దుప దా 

క, ట్ల 
గింపవలయుంకు. జృంభ* మగు నుదాొవ ర్రమునందు న్నే హ స్వేదముల( జేయవలయను. 

అశ్రూత్హేమగు దానికీ క కన్నీ రులాంర్చించు? ది. నిద, ద, మద్యపానము కథా శ్రా కణము వత 

a 

శరములు. తు? స్వువలన గ లిగెడి యదా వ మునకు క్వుతప త ముల 
ముక్యూ-లోనుంచి తు 

గ 

మృలను "ఇెడలింప నలయమను = వాతజమగు చేని మజ్యమును చనేయియువు హీతకర ములు, 

ఉద్దారపుటుబావ గ్ల గమ నందు క్రృమానుసారము గా భూమాదుల శు చేయవ లయు, ఛరిజ 

ములకు ద్ నో సాను సా రాము "గా నస్యూదులను చేయ వలమమను. భోజ : మైన ప్ఘ్మటు ప్రచ్శ 

గ్రమును పాగ వేయుట అంఫఘనము ర _క్షస్తావము రూశ్రూన్నము రీరవ్యా యామ. ను పశ 

సమును పాతకరముసు, - స స్తీకుర్ది చేయవాండు నాల్లు ఇట్ట నీటిలో పాలను పోసీకొని 

ఇగిరిపోవు వణికు కాచి తగిన యుదావ రృములంవశి క
ించును. సీనియం క యఛ్యంగన ముస్నా 

నము మద్యము వ్రోడిమ పసన వరయన్న మును కాత్రకర ములు. ఆః లి
వలననగు ఉ దాస్నీ 

నముగు నాహోారకును చేకొనవలయును, కృష్టాఘా తమునందు మండమును గాని చల్లని 

థి 
గంజినిగాని త్రాగవ వలయును. ఆయసజవుగు శ్వాసముచేత కీ డితుండగువా 6డు విశ్రాంతిని 
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కొని మాంసరనముతో భుజింపవలయును. ని ద్రాఘూక గునందు పాలను త్రాగ వలయును; | 
పరుండుట కాళ్వవినికించుకొనుట మంచిది. అనాహమునక్ర ఉడావర మునకువశ*ే 
చికిక్సను చేయవలయును, అనుజవుగు నానావానునం దులంభఘువమ్సను సానవమును ఫ్రీత్ల 
కోరయులు. 

ట్ర హీంగాgదిగుటికలు. 0a 

న్లో, ద్విరు త్త రాపి:౧గగువవా సకుస్టూ సువర్చికాచేతి వీడంగ దూ 
6, నుఖాంబునాఒనాహ విషూచకా రి హృ ద్ర గగుల్తార్వ సమోరణ 

ఘ్నం, 27. వచాభయాచి తే కయావళూకాన్ సపిప్పలీ'కాతిబీ పా న్సవస్రా 
న్, ఉస్టైాంబునానాహ. విమూఢవాతా స్పత్వాజయే దాళు హూతౌొద 
నాలి, 28, త్రీవృద్ధరతక శ్యామాః న్ను హీ తీ రేణ భావయీత్ , వటుకా 
మూత్రవీతా సాకి చా శ్వా నాహ భది కాక, 29. ఫలం చ మూలం 
చ నిరేచనోే_కం హాంగ్వర్క_మూలం దశ మూల మగ్గ్యం, స్నుక్సిత్ర, 
కాచెవ వునర్నవా చ తుల్యాసి సృర్వె ర్రవణాని పంచ. 80, స్నేహా 
స్పమ్మూతె) స్పహజర్టరాణి శరావసం ధావిపచే త్సులి స్తే పక్యం 
సువిష్టం లవణం రదన్న్నెః పానై స్తథా? సాహరుజాఫ్ను మ్మం. 
81. వాటథూమవిడవా స వగుడమూూ క్రై ర్వి పాచిత్మాగు బేఒంగుప సమా 
వర్తి ర్విధియా నాహాళూలనుత్ , 82, వర్తి (ప్రీకటుకసెంధవ సర్షప 
గృహధూమకువప్రమదనపఫతై 9 మధుని గుజే వా పకా పాయాలింగు ప 
మానతోవేశ్యా, న ర్లిరియం దృష్టఫలా గుజే శనైః పణిహి తామ 
తాభ్య కా, అనా హోోదావర్త వళమని జఠరగుల నివారిణి, వీ4, 

ఇంగువ ఒక భాగము వస 4 భాగములు ఇెంగల్వకోష్టు 2 భాగముల సజ్జక్షైరము 
8 భాగములు విడాలలవణము 16 భాగనుబు చూర్ణము చేసి నోరు వెచ్చనినీట్రిత్రో త్రాగిన 
అనాహాము విహూ చి హృద్రోగము గుల్మము ఊర ప్టవాత మున శించును. వస కరక్కాయ? 
చి క్రమాలను యవక్షారము పిప్పళ్ళు అతివస కొష్టు వీటిచూర్తములతో సేవించిన ఆవా 
హము మూఢవాతమఘులు నశించును. కాని చుంచీవరిభియ్య స్రుఅన్న మును తివవలయును, 
తెల్ల తెగడ క రాకొ్క్ళ యలం నల్ల తెగడ 'జెముడుపాలతో నాన్ని నూరి మాత్రలను చే 
గోమా త్ర ముతో 'నేవించిన ఆనాహము నళించును, వి చేచనము;శై. చెప్పిన పండ్లు 
"వేళ్ళు ఇంగువ అర్క._మాలము దశమూలములు కేరుడపొలు శొంఠి చిత్ర మాలము 
వీటిని సమానభాగములంను వీటియన్ని టియత పంచల“ ణములను పొటిచేన్సి 'తెలగో 
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మూత షతృములతో రం గార్చి మూకుడులో పెట్టి మాసీకట్టి శె పెట్టి పక్వము వేసి వీమ్లట 

నూరి సెంథవలవణ మునుక లిపీ అన్న ఫానములతోతినిన ఆకావాములు నళభించును, వుమ్క 

రమూలము ఇంటిబూజు అంటువ్వు నొొంథి మిియములు విప ళ్ళు "బెల్లము గోమూ 

ల్ ము వీటినినూరి అంగుష్ట మంతలావువ 4 త్రిచేసీ కా-చి గుదస్థానములో నుంచిన ఆనాహ 

వు భూలలు నశించును. శొంఠ మిరియనులు పిప్పళ్ళ సెంధవలవణము ఆవాలు 

కోష్టు ట్మ్సెత్త వీటితో అంగుష్టమంత వ త్రినిచేసీ సీ గుదస్థాన వనమున నుంచవలెను ఇది ఆనా 

పోదావ ౯ రాలను పోగొట్టును. గుల 'తోగయులను 'నశింపం జేయును: 

శ్రి శుష్కు మూలాద్య ఘృతము. de 

న్లో, మూలకం శావ్క మారం చ వర్థాభాః పంచమూల 

కం, ఆకేవతఫలం ఛోపి పిప్ట్వా తేన పబే ద్గ క భ్రతం, తత్సీయమానం 

న్ముయ్ భుదానర్త ర వముసంశయం. కిర్. 

ఎండిన ముల్లంగిని పచ్చి కప్పగం తుఆకోను పంచమూలములు అఆన్లు వేత సము వీటిని 

నూరి ఇందులో సతిని పక్వముచేసి త్రాగిన ఉఊదావ గ్హము నశించును, సంబేహము లేదు, 

-ఖధ్రి స్థిరాదిన్ఫ్భుతేము, థయా- 

నో స్టిరాదివర్ల స్య పునర్న వాయాాః సంసాకపూతీక క రంజరోా 

పల 
౮౧ ఖై 

ERY సిద్దకి క కపాూయే డ్షపల ఇంథికానాం వస్టో సఘృకా కా త్పగతిరు 

ద్ధవాశే. 86, 

స్థిరాదిగణవుళపధములు శొంఠి ఆమవేశసమయు నెమలియద్దుచెక్క_ వీటిని _ 
' 

య 

9 భలయుల చొ! కషాయము చేసీ 16 పలముల ేయిని సిద్ధము బేసి వ్రతిరుద్ధవాతము 

| 
ఢి 

నందు సేవించిన హీికిక రము, 

ఇట్లు న్యకృద క్రేయందు ఉడావర్తాధికార ప్రక రణము ముగిసెను, 

౨౯. గులాధికార్రము, 
లీ | 

-కఖ్రు(్రి గుల్మ రోగుల భోజ" పద్ధతి, dఈ- 

శో ల ఫఘ్వాన్న౧ సిపనం స్ప మువ్షం వాతానులోవునం, బృం 

హాణం య ద్శ వ త్సరం తద్ధితం సర్వగులీ, నాం. L. న్ని స్య భఖ హజా 
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న్వేదః క్ర రవ్వా గుల ళా నయే, సోతసాం నూరవం కృత్యా జితా లాం తీ 2 PU ది 
మూారుత ముల్బణం 2. భితా( విబద్లం స్నిగ్గస్య స్వేదో గుల. మపో 7 రా! 4 థి 2 రాశీ హత్కి కుంభివిండేప్తకాస్వేదా న్మారయే త్కు_శలొో భివక్. 8, ఉప 

Wa లో ర యం, వెరారి శ ధ్యా 9 షె అవ్ య సాహా ళ్ళ కర్తవ్యాః సుఖొస్తా శాల్య! దయకి, స్థానావ సేఫో రకస 
కహా, ఇవ్ న్న - ర ॥ లీ అనాం Pt న న జగ అడ బాహుమభ్యి న రావ్యధ h సజు ను? యనం చైవ వ్రశ_స్ట్ర సర్వ 

గులినాం, వేయా వాగపహాతంె సీదాః కౌలతాదనంజా సాకి ర్, ల్రినాం, స్సీద్ది వ థ్ సజ ర 

"లేలికయన్న ము దీపవము మృదువై వెచ్చనిదగు అన్నరు వాతమును పోంగొట్టు 
ను. బృంవాణనుగు నన్న మును గుల నో గులకు పాతకరములు, గుల్ల ములు పోవుటకొ 
అికు స్ని స్ధభో జనమును చేయవలయును, స్వేద సములను చేయింపవలయు ము. ఇట్టి స్వేదము 
స్రోతన్సులను మృదువుగా .చేసీ వాత ప్ర కోపమును తగ్గించ గుల ముల బోంగొట్టును. 

'వెద్యుండు సేర్చలేయె కండ "పెంకు ఇటుకలు మున్న గువానివలన చెమటను పుట్టింపవల 
యును. ఉవనాపాము న్వేదము నులివెచ్చని శాల్వణము మున్నగు వానిని చేయింపవల 
యును, అన్నిగుల గో గములక్రును న్వేదానులోమన ములు హీతకరములు. వాతపార 

పదారముల పేయను ఉలవలకషపూయమును తీటకసీండ రసము త్రాగుట మంచిది. వంచ థి 
మూలములతో కండచక్కి_రను తినుటయును హీకకిరమే యగును, 

శ్లో, మాతులుంగరసో హీంగు దొడినుం ఏడమెంధవమ్, 6, 
సురామండేన పాతవ్యం వాతగుల రుజాపహం, నాగరార్థపలం సీస్ట్రం 

బ్వేపలే లుంచితస్న చ, 7, లీల నకం గుడవలం మీరణోసైన సాయ 
యీత్ , వాకేగుల్ల ముదడావర్హం యోనిళూలం చ నాశ యేల్ , 8. పిబే 
"దేరండ తెలం వా వారుణేమండమి శ్రి తమ్ తదేవ తెలం పయసా వాత 
గుల్మి పిబే న్నరఃణ 9. సాధమే చ్భుద్ధళువ్క_స్య లశునస్య చతుఃపలమ్, 
టీరోద కేష్తగుణితే శ్రీరశేవం చో పాయయీల్. 10. వాతగుల్మ ము 
దావర్తం గృ ధ్రస్ం ఏిపమజ్వరం, హృద్రోగం విదధిం శోవం శమయ 
త్యాళు తత్సయః 11. ఏనం తు సాధితే తీరే స్తోక మహ్యత్ర దీయతే, 
సర్జికాకుష్టసహితః తారః కేతకిజోవివా. 12, తె లేన వీతః ఛశమయీ 
ద్దుల్మం పవనసంభివం.. 



§08 చకోద తాగా గులాధికారము. 
J ~e ఆశ 

మాతులుంగరసము ఇంగువ దొనిమ్మ సుటుప్పు పెంధవలవణము వీటిని సుఠా 

వాండముతో త్రాగిన వాతగుల్మముల బాధ యపశమిల్లును, శొంఠి, అరపలము గోధుమ 

చూర్ణము అరపలము తిలలు పలము బెల్ల ముపలము వీటినిచూర్ణ ముచేసి వెచ్చనిపా తో 

త్రాగిన వాతగుల్మములం ఊ దావ ర్హములు యోనికూలలు నశించును. వారుణీమండనుతో 

5 లిపి-గాని పాలలో అముదమును వె చికోని గాని త్రాగిన వాతగుల్త ములు నశించును. 

శుద్ధి చేసిన యుల్లి గడ్డను 4 పలములను ఎనిమిది కెట్లు పాలలో కలిపి పక ము చేసి 

పాలను మిగిల్బిక్ "ని త్రాగవలయును, ఇది వాఠేగుల్త నులు ఊదావర్శము గృధ్రసీ విప, 

మజ్వరము హృద్రోగ ము విది నోఫ వీటిని పోగొట్టును, ఈపాలలోే సజ్జక్షారము 

కోస్టు యవక్షారములను గాని మొగ లిరసమును గాని వెచ్చచేసి అముదనుతో త్రాగిన 

వాతగుల ములు నశించును. 
ఖీ 

(రె వాతగుల్యముల కుపాయనులు. ధ్రిఆు 

నో, వాతగులే కై వృద్ద నా న్తి శ్పూర్లాది రివ్యు లే 

18. వెల్తే తు శేచనం సెం రత రక్తస స్య మోాశ్షుణం, స్నిగ్ధోస్లే 

నోదితే గుల పె త్తిశే సృంసనం పాతం. 14. రూక్త్. కో స్వైన తు సభా 

చే సర్పిః ప్ర వళమనం పరం, కాక ల్యాదెమహోలిక్త వాసాదైై విత 
అజ 

గుల్మ నం. 1s, న్నేహనం స్రంసయు తళా స్ప ద్యోజయే న్య స్త స్పర్శ 

గ్రా "స్నగ్ధోన్లచే ఏ తీగుల క ౦వీల్లం మధునా లి హూక్. 16. చేదనాక్డి 

రసంవా పి ర్రావాయాః 'సగుడం పిబేత్, చదావాళూలాని లక్షోభ 

స్వప్షనాళారుచి జ్యరైఃి. 17. విదహ్యామానం జానీయా ద్దుల్పం 

త ముపనాహ యేత్ , పశ్వతు ప్ర పణవ 'త్కార్యం వృధకోధనరోపణ 

మ్. 18. స్వయ మూర. మధోవొవి సచే దోవ ? పృపద్య తే ప దా 

_దశాహ నుపమేత రక్ష న్నన్యా నుషదృవా౯. 19. పరంతు శోభనం 

సర్పిః శుద్ధం సనుధుతి క్ర కక ఫ్, కోపి. శటుకానింబం మధుక తి ఫలా 

తషచక. సం. కర్చాంశా స్త్ర్థాయమాణా చ పటోల శ్రివృతొపలే, 

ద్విపలం చ ముసూరాణాం సాధ్య మష్టగుణెం భసి, 21. ఘృళతా చ్చే 

షం ఘృత సమం సర్పి శ్చ చతుః పలన్, వశే ఎవ ర్ళిలం తేన 

గుల్మ! క శామ్యులీ (పి ప_ల్రిక8. 22, జ్వర _స్పృష్లా చ భూలం చ భాగము 

మూర్ళా రతి స్తథా, దీపాగ్న "యో మహ హాకాయాకః న్నేహసాశక్త్యాశ్చ 



6 KD ; ఇ షణ ఆంధ తొత్సర్య సహితము, 809 

వాతేగుల ములకును కొఫవృద్దికిని వాంతులు చూగ ములు మున్నగునవి హీతకర లీ థి వ 
ముఖము, ర కగుల ములకు రక్తస్రావము పహీతకరము. న్నీ గ్ధోష్టజనితమగు దానికి పి తేజ ar) 

a 
DD ఆలీ 

ది 

మగు దానికి (స్రాసనము త్రమము, కాకోలీమున్న గు గణపుబాపధనులతో సీ త్రగుల రో 

గులకు న్నే హవిధి: జేయవలయును, సిమ్వటు వ సీవిధిని చేయవలయును. స్నిగోషజమగు 
జాతీ —- యు లె 

వీ త్తగులగో గ మునకు కంపీల్లమును తే నెతో సేవింపవలయును. కేచనార్టియగువాండు చు 

(3 

డ్రాతా రసములో బెల్ల మును వై చికొని త్రాగావలయును,. దాహళూఐలములు వాతక్షో 

భ్రము స్వస్న నాళము అరుచి జ్వరము వీటి" చాధపడువానిరి సల గోగినిగా “కలిని 
కొని ఊపనావాము(జేయవలయును. పక్యమెన 'వృణకోధనాదులను (వృణగు నక్షువ లె నే 
చికిత్స చెయవలయును. తనంత నది పెనగాని (క్రింద గాని పుట్టినయెడల పండెండురో 
జులవణకు నుపేక్షచేయవ “యును. అయినను శోధనము వేయు నేతినిచ్చి నేలవేము 
చేతిని వీమ్షట త్రౌగింపవలయును, కటుకగ'హీణి నింబము యష్టిమధు కము త్రి ఫలములు 
వీటిని కొలు కొలు పలమును చెదుపాళ్ళ తెల్ట తెగడ ఒకిొ_క్క_పలమును మనూ 

రము ఇండుపలములును వీటిన ఎని మిదిరెట్ట స్రీ భాం పక్ళముచేసి 4 పలముల నేతిని కలిపి 
సిద్దమువేసి చేయి మాత్ర ము మిగిలియండగా * దించి దానిని శాగికచో జ(రను దీ థి (WU ష్ గ లు 

క్ 0 ల యు స్త అద్య ౧ ఎ దు అద సూల బ్ర మూ ర్చాదులు నశి_చు దెప్తాగ్నికలవారును మహో కాయుఖును స్నెహ 

సాత్సుష్ణలు ను గుల దోగులును సర్బదష్షులును ఏిసర్పికోగులును ఎనిమిదిపలముల మాన శీ జారీ ద్వ A) 

ముగల పెదమా త గానె దినిని సేవింపవలయును, 
ద ఓ ం 

ఖం క ఫగుల్మ మునకు ఫఘృతాదులు. ~~ 

అష 9) జు ష్ ==! జల్ ఇఒ” చీ న్ | న్ ంభుంనె ల్లేఖనే స్వెబె కృతే గ్ల్నె సం పధుతీ. త్ర ఘృతం 

సశ్షారకటుకొం పాతవ్యం క ఫగుల్సీ నామ్. 25, మందోోగ్ని ర్వేధనామం 
దా గురు స్టిమితకోష్షతా సోత్రే.శాచారుచి ర్యస్య సగుల్లో వమనోప 

8, 26. మణ దాగ్నా వసి లే మూడే జ్జ త్వా సస్పేహా మాశయం, 
గుడికా శ్పూర్మ సర్వ్యూహాః పృ యోజ్యాః కఫగులినాం. 27. శ్రరా 

క్ష : ; ది me వాం / శై రిష్టగణ జ్బావీ దాహశోౌే విధీయతే, పంచమూలీకృతం తోయం 
పురాణం వారుణీరనం, 28, కఫగుల్తీ వీబే త్కాలే జీర్ణం మాధ్వీక 
మేవ వ్యా తిలెరండాతనీలీజ సరె ౩ పరిలివ్న వా, 29, శేష గులమ 

తె సుఖోషకి నేందయే దృ షక్ రత త ° Ng క వర్ద ఓ భి nS ( యః ప్మాలె) సుఖ ప్రై సద ఎ ద్భిష , యమాన చూర్ణితం లక్కం 



810 “రన త్రీా౨౯ గులాధికారము, 

అంఫఘన మునం దుతేఖనములను 'న్వేదములను వేయింపవలయును, కఫగుల రోగు 

య 

లకు యవక్షారక టుక రోపి-ణులతో నేతిని సిద్దముచేసి శ్రైగింపవబయుకు, మందాగ్ని 

కలనాండు అల్బళొధక లిగిన తిమిరిసలగుల రోగ క ఫగుల రోగులకుచేసి ' మౌ త్ర, అనువిడి 

కీ యుపయోగింపవఒయును, మందుల అపు ణౌపట్కు లును దాహకోప్షలయందు 

బినియోాగింపవల యును. వం-నమూ
లపుక సాయ ను ప్రైశిపడ్డమద్యమును గ ని ప్రాతగిలిన

 

ద్రాతసారాయమును గ "ని యుప
యోగింపవపల యును. నువ్వులు ఆముదపు: గులు అనాశన్స

ీ 

విస్తులు క్ి నినుపసా త్ర మున వేయించి సల కు నై స్వెదక్సి కి యను చేయింపవల 

యును. బోడ సరపువిక్తుల చూర్ణ ము మజ్జిగ అ_టుప్పు వీటిని కలిపి తాగిన అగ్ని దీపకి 

మగును, వాతిమును మాత్రమును విష్టను అ ౫ లోేమిత మును చవేయుస, మ్ శ్రోదోప 

ముల గుల్మ ముకు మి శ్ర మునుగు చికిత్సే చో వలయును, 

కక సన్ని పా౭గుల్మ మునళు చికిత్స. ఈ 

న్లో, సన్నిపాతొద్భవే గుచే తీదోవఘ్నో విధి క్ట్రీతకో వచాబి 

డాభయాళుంకీ హింగుకుగ్టాగ్న్న . వీపుకి ఏలి, ద్వ తి మోతు శేచాష్ట 

సప్పపంచాశిక“*ః క్రమాత్, చూరం మద్వాష్టాదిభిః రీశం గులానా 

a ఆశీ 

పెవాదశాపహం 38. కరాలార్యా! వ్యాస కా సఫఘ్నం ౫ హణిదీపనం . 

పరం, యమాసీహింగు సింధూళ్థై వార నౌవర్చలాభ యాక్కి ఏ4, సురా 

మండేన పాతవ్యా గుల్మ శూల నీ వార గక కి, 

- సన్నిపాతగుల్న్మ నుక శ్రి దోష నాాశకమగు విధి నాభరింపవలయును, నస 2 భా 

ములు, అంటుప్పు లీ థాను, క రక్కా-యలు 6 భాగములు, శొంఠి నాలుగు 

భాగములు ఇంగువ ఒక భాగము కోష్టు 8 భాగములు చిత్రమూలము 7 భాగములు 

నాము 5 భాగములు ఇని క్రమముగా చూర్త నుచేసి మద్యముతో తాగిన గులా 
౬ బాశ 

దులునశించు, వామము ఇంగువ సెంధపలవణము య వక్షారను సౌవర్చలవణము కర 

కాశాయలు ఏటిని నుద్యమండమ.తో' తాగిన గుల ములు ఘూలలు నశించును, 
చ 

ఖర హీంగ్యాదిచూర్దము. తా 

FAR హంగు త్రీకటుకం పాఠొం హాఫుపాో మభయాం శరర 

85. అజమోదాజగంథు చ తి న్పిడీకాన్లువేతసా, దాడిమం పొవ్క_ఠీం 



<9 | ఆంధ్ర తాత్సర్యసహితము, 811 

జ న cz rs ధాన్య వుజాజీం చిత్ర కం వవాం. 6. నూ వూరా లవశ్హే ద్వే చ 

లే by న్ 9 వ 0 కను ల చూర్త యెత్ 3 చూర్ల మేత ల, యో క్షవ్వ మన్న పా 

| 2 శ జి ~ చూ యం, 87. ప్రాగ్భ క్త మధవా వేయం మట్వే న ఫ్లోద కేన 
వ్యా పార హృద్య స్తిళూ లేవు గులే వాతకపాక్ర కే, 88. ఆనాహీ 

ర్న ( PF rn పష గ ఇ మూ త్రకృచ్భ చ గుదే యోనిరుజూసు చ, గృ హణ్వర్నో వికా 

శేషు ప్రీహ్నీ పాండ్వానుయ ఒరుచా, 89. ఉరోవిబంధే పీక్క్మా_ 

యాం థానే కాసే గళ గ్ర పా, భావితం మాతు లుంగస్య చూర్ల మేత 

ద "సేన నాం 40. బహునో గుడా? కార్యా! శారి కా సు సతో 

( yj యె 0 

ధికం, 

ఇంగువ శొంఠి మిరి నూయులు పిప్పళ్ళు అగరుశొం8 బోడ తరము క రక్క్మా_యలం 

కచ్చూరము అజామోదము కురంబి వాను చింతపండు ఆమ్ల వేతసము దాశిన్లు ఫుష్కూర 

మూలము ధనియములు జీలక ల్లు చి త్రమాలము వస యవ క్షారముమున్న 'సవానిని త్రి లవ 
ములు చవ్యము వీటినికలిపి వచో అన్న పానాదులలో నేవించిన పాతకరము, ప్రాతః 

కాలపుభో జనమునకు ముందు మద్య ముతోను వేడినీళ్ల తో దిగిత్రాగవలయును. పార 
శరాలము హృచ్చూల లము వస్తిశూలము వాతేక ఫగుల్మ ములు ఆనాహము మాత్ర కృష్ణ ము 

గుదయోని బాధలు మూలలో ౫ ములు ఫీహాగోగము పాండుగోగము అతుచి జ్ మ్మువ 

ట్రుట వెక్కిళ్ళు శ్వాసము దగ్గ గళ గ హము క 'టినందు హీతక రనుగును, లేనిచో ఈ 

చూర్త మును మాచీప ష్యత్రిగ సరు తో భవే ఒకక్క.కులవుమా త్రనుచేసి ధరించిన 
మేలగును, 

(రై హీంగారదివృ తివాపము, de 

న్ సూత షల గబచిర్భటి చన వబిన్నా వ నావం చ సం స్తక చితం 

లవణోపథానం, చ గ పిచూర్ష దధి నుండయుతేం పృయోజ్యం 

గులోదర ళ్యయథు పాండుగదో సృ వేష. 41. హీంగుపుష్క_ర మూ 

లాని తుబుగూణి వారీతకీం, శ్యామా "౦ శుడం నైంథవం చ యవ 

మారం మహశొవధు, 42, యవకా(థోద శే నైత ధృతి భృష్టం తు 

సాయమయీక్, 48. తేనా స్య భిద్య తే, గుల్మః సకూూలకఃి సపరిగృహా 



812. చకదత-_౨౯. గులాధికారముం 
కాక శ 

వచా హరీతకీ హింగు పైంధవరసాన్లువేతసం. 44. యవమారం యమా 

సీం చ వీబే దుపషేన వారిణ్యా ఏతిది గుల సచయం నఘాలం సపరిగ 
ళం యు జ © 

హం, 4ర, భిన త్తి సప్పరాల్రైణ వ నే ఫి కరోతి చ, విష్పలీపివ్చలి 

మూల చిత, కాజూజి హసైంధ వె . యుకా వీతా సురా హా చి గుల్మ 

మూళు సుడు స్తరం, నాడేయో Me శిగుబ్బహతీ స్నుగ్చిల్వభ 
త్రి 

ల్లాతక, వ్యాష్ట్రీకింళుక పారిభ ద్రక జటాపామార్లనీపాగ్ని కం, వాసా ము 

వ్క_కపాటలాక సలవణాః దగ్ధ్వా జలే పొచితం, హెంగ్వాది ప పత్తి 

వాపమేతదుదితం గులోదశాస్టిలిము. 47. హింగూ గ బృగంధాబిడశుంర్య 

జూజీ వారీతకీవు వ్యరమరాలకువ్టం, భాగో త్రరం మూర్షిత మేకదిష్టం 

గుల్లోద రాజీక్షవిషూచికాసు. 48. 

చెమలియడ్డుచెక్క జాజిప శ్రీ, నాగశేసరములు రక్తచందనము చవ్యము చిత్ర 

మూలము నొంకి మిరియములు విప్పుప్ట వీటిని "సెంధవలపణముతోక లివి పాత్రలో వైచి 

కాల్చిమార్హమనని దధిమండ సుతో నీవిం-చిన గల్మములు ఉదరలోగములు వాపు 

పాండుదో గము మున్నగునవి నశించును, ఇంగువ. ప్ర ఫుష్క-రమూ లము తుంబురులు 

కర కాయలు సౌవగ్నలాదిల వణత్ర యము నొంఠి విటిని నీతితో వేయించి యవకి సా 

యముతో త్రాగవలయును, నకు నరములు గుల్మములు నశించును. నస కర క్కాయలు 

ఇంగ వ సెంధవలవణము అను పెత చేశుసము యవశ్షారము వామము వీటిని వేడినీళ్లతో త్రాగ 

వలయును, ఇచెిఏడుదినములలో భూలలను జడ సహి తములగుగుల్మములను పోంగొట్టి అగ్ని 

ని దీపింపంజేయును, పిప్పళ్టు మోడి చిత్రమూలము జీలకల్ల సెంధవలవణము వీటిని 

చేర్చిన మద్యము భయంకరములగు గుల్మ గ ఫ్యయలను నశింపంజేయును. వీట్రి ప పృబ్బలి 

కోష్టు జిల్హేశు మునగ ెద్దములక జెముడు వక్క మారేడు నల్లజీడివి త్తసములును "దేవ 

చారువెక్క-న్రేళ్లు కేమి "చిత్ర మూలము వాసపాటలిపుష్పము వీటిలో ఉప్పువేసి తగు 

అం బెట్టి సన వక్వమువేసి స ఇంగువ మున్నగు వానిని ప్రతివాపమును చేయవంయు 

ను, గుల్మము ఈ దరగోగము అస్టీల వాతగోగము వీటికి హీత్రమసును. ఇంగువ 1 భాగ 

ము వస 1 భాగము పేటుప్పు త భాగములు శొంఠి 4 భాగములు జీలకజ్ఞ 5 ఫాగములు 

కరక్కాంయబు 6 భాగములు పుష్కురమూాలము 7 భాగములు చెంగల్య్వకోష్థు 8 భాగ 

ములు వీటి చూర్ణము గుల్ల ములను ఉదరరో గములను అజీర్ణములను విషూ-చికలను పో, 

గొటును, 
‘© 



అంధ్ర, తాత్సర్య ససాతేము. వల్ 

క్ర కాం కౌయనగుటిక, De 

ల్లో, త్రిఫలా కాంచనథ్నీకీ స_ప్తలా న ఖ్రిసీ వవాః, తాయన్టి న్నీ 

హపుణా లకు తిమ్మతే ఏ 'ధవవీప్పలి. 51. విజి త్ప్సంచూర్హ ర్ట మూత్ర 

నవారిమాంసర సాదిభిః, సర్వగుల్గోదరన్లీ హ కుష్టార్శః శోథ ఫంక్ 

52, శరీం పువ్కు_గమూలం చ ద_స్టిం చితక మాఢకీం, శృంగ బేరం 

వచాం చైవ పలికాని సమావారేతీ. 58, త్రివృతాయాక పలం మైన 
గా ల 9 జ (గి న కుర్యా త్రీణి చ హి ౦గున$, యవశ్లూరప లే ద్వే చ 'ద్వేపలే బాము వే 

తసాతి . 54, యమాన్యజాజీనురిచం ధథాన్యకం చేతి కార్ది కం, ఉపకుం 

- జ్యజ మోదాభ్యాం తథాచాష్టమికా మువీ. 55, మాతులుంగర నేనై వ 

గుటికాః కారయ్ ద్భిషక్, తాసా మేకాం పీజే "ద్వే చ తిస్రో వావీ 

సుఖాంబునా. 56, అమ్లెక్ళ నుదై కర్ఫ్యూ శ్చ ఘృ తేన పయసా 

థవ్శా ఏపూ కాంక కయనే నోకా గుడికా గుల నాశిని, 57, అర్మ్భోహా 

ద్రోగళేమని (కీమో గాం చ వినాశినీ, నోమూ శ్రయుక్తా శమరే త్ర 

ఫగుల్మం చికోల్టితమ్. 58. తీశేణ విత్తగులం చ మద్య రమ్లీ శ్చ 

వాతికమ్, త్రి ఫలార సమూతెళ్ళ సియచ్చే త్వాన్ని పాతిక మ్, 59, రక 

గుర్తే చ నారీణా ముస్ట్రి శ్రీ రేణ పాయ మేక్ . 

తి ఫలములు జెముడు సాంబాణి చెటు స పల నీలి వన కలు-కానుగ బోడతరము 
WU ళ్ లో (UW జాలి 

కటుకగో హీణి తెల్లతెగడ సెంధవలవణయు వీప్పళ్లు నీటి చూర్ణము చెసి ఆవుమూ క, 

మును వేడినీళ్లను మాంసకసమును కలిపి ఆ త్రాగిన సను స్టము౪గు గుల్మములు ప్ల హూలం క్ర 

సులు వాపులు మాలరోగములు నశించును. కొచ్చూరయు  ప్రుష్కు_రమాలము దంతి 

చిత్రమూలము జథకి (తొవరిమన్ను ) కందులు శొంఠి వస కటిన ఒక్కొక్క పల 

మును తెల్ల తెగడ 1 పలము ఇంగువ తి పలములు యవక్షారము 2 పలములు ఆన్లు వేతము 

+ 

9 పలములు  వావముము ఆఅజమోదము అర్థ పలము చొప్పునను క్సీర్సి కాని వీటీని చూర్హము 

చేసి మా త లను మాచిప తి రసముతో కటనలయను. ఈమా త లలోఒకటి గాని ఇండి 
(WU (WW ర (WU 

టిని గాని సేవించు చున్న మాలరో? ము హృడ్రోగము క్రి కి మిరోగములు వీటినిపోంగొట్టును. 

నోమూ త్ర ముతో సేవించిన పార్తితగిలిన గుల ముల నైనను పోంగొట్టును. పీ త్తగుల్మ ములకు 

40 



g14 చక్రద_ల్సే--.౨౯. గుల్తాధికార ము. 

పాలతోనువాతగుల ములకు మద్యము మున్నగుపులు పుపదార్థములత్" ను నేవింపవలయును. 
a 

తృిథలములరస మును గోమ్యూత్రముతో సేవించిన చో సన్ని పాతగుల్మ ములు నశించును, 

శ్రీలు ర కగుల ములయందు జెముడు పాలతో దీనిని 'నీవింపవలయును, 
DY హా క. 

అం పాపుపాద్యఘృతము ర్రిత్రా- 

రాం అప ఎమ లాటి వ్ స జ నె) 
న్లో, హపుపా వో వృథ్వ కా చ చితక సంధ వై | నొ 

జాజీ విప్పలీమూలీ దీప్యకై ర్విపచే ధ్ధృతమ్. 60, సకోలమూలక రసం 

సకీరం దధిదాడమం, తత్పరం వాకగుల్యఘ్నుం కూలానా హవిబంధ 

త * ై ప వమ శాషసకాసా౭.రుచిజ(ర ర నుత్ , 61. యూన్యర్నోగవాణిదో శ్వాసకాసాఒరుచిజ్వర మ్, పార్శ్వ 

మ వు, షష చి ద జ t ల 

హృద్య న్పిళూలం చ్ ఘృత మేత పషసోహాతి 6 

బోడ తరను తిఫలములు చవ్యము చిత్ర మూలను సనె+ధవపలవణము జీలకోటు. 
(UW ల రం అ. 

మోడి అజమోదము వీటితో ేతినిపక్కము చేసి శేగుముల్లంగులరసమును పాలు పెటుగు 

మండ ము దానిమ్లు వీటిని క లిపి పక్వము చేసీ ఘృతమును వేసీ సేవించిన వాతీగుల్య ములు 

శూలలు అనాపహాములు విబ ధములు యోనిగోగ ములు మూాలరో గ యిలు శ్వాస దగ్గు 

అరుచి జ్వగము "పార్భష్టళూలము హృచ్చూలము వ పీకూలము కటిని పో-గొటును, 

న్లో, పిస్పల్య్యాః వీచు రర్టాగ్భా దాడిమా గ్వెవలం పలష్, 

ధాన్యాత్ పంచఫ్ళతా చ్చు.శ్యాః ' రః శ్రీరం చతుర్లుణమ్. 68, 

సిద మేవం ఘృతం నద్నో వాగుల,” చికి న్బతి, యూ నికూలం శిరి 
ధి “ల ఖీ + 

శూల మర్శాంసి విషమజ్వ రాన్. 64. 

వీప్పశ్వ అర్ష్లతులము దానిమ 2 పలములు ధనియములు ఒక పలము నెయ్యి ర్ 
యం థి జీ 

శ 

పలములు శొంఠి కొణువలగు ' వీటికి నాలుగురెట్లు పాలు కళివీ నేతిని సీదము చేస్తి 
P 

నేవిం-చిన వాళేగుల్త ములు యోనిశూలలు శీరళక్భూలలు మూలరోగ ములు విషదుజ్వర 

ములు నశించును, 

అగ నళ 

వో కర్రి శూ గపణాదిఘృతము, లితా- 
జ అల్లో రొ ~ వ వన రం 

ల్ తూ పణ త్రిఫలా. ధాన్య విడంగం చవ్య చిత్సక్కి కర్క 

కః ఘు తం సిదం సథీరం వాతగుల్మనుత్ . 65. 

త్రిక టుశములు త్రి ఫలములు వాయువిడంగములు చవ్యను చిత్రమూలము వీటి 

ని కల్కు_మువేసి ఫాలుఫోనసి దీనియందు నేతిని సిద్ధమువేసి సేవించి; వాతగుల ములు 
జా 

నశించును, 
' 

| 

ద్ 
అట్టా 



ర స 4౨ ( yy ఆంధ తాత్పర్యసహాతము, 815 

శో జలే దశగుకేో సాధ్యం తాయమాణా -చతుఃపలమ్, 
పంచభాగస్టితం పూతం కలె. సృంయోజ్య కార్షి ౩ 66 రోహిణీ 
కటుకా ముస్త త్రాయమాణా దురాలభాక్కి కలై. స్తా (మలకీపీ"రా 
జీవ సీ చందనోత్ప-లెః 67. రససాషమలికీ నాం చ శీరన్య చ న్ఫుతస్య థ్ 

చ్క పలాని పృథ గష్టాప్తై దత్యా సమ్యు గ్విపాచయేశ్ , 68. వీత 
—_0 

గుల్శంర కృగులం వినర్బం మైత్తికం జర మ్, స ద్రోగం కొనులాం 

కువం హన్నా దెతత్ మృతో తనుమ్,. 69, పలోలేఖాగ తే మానే స 
© , యి లాం మ లా Nor ఆ దై గుణ్య మి హేవ్య ల చత్యారింశోత్సలం తేన తోయం దశగుణం జ 

"భవేత్. 0, | 
పదిగెట్టనీటిలాో క్ష పలముల కలు కొనుగను: సిద్ద ఘుచేనీ అయిదవపాలునీరు మిగు 

లుగలయప్పుడు వడియకట్టి ఓక్కొక్క_కులను కరక్కాయ కటుకగోహిణ్రి తుంగము 
సిలు కలు కానుగ యనవొన శ్రీరశావోలి జీవంతి చందనము తెల కల్వ వీట్రిక ల్కు.మును అల 

ఢి 

ఊసీరికర'సమును నేతిని పాలను రిపలముబచొ పోసిచ గ- గావక్వ కుచేని సేవించినపీ త 

వాతేగుల్య ములును ఏీ'సర్సి పీ త్తజ్వరము హృదోరిగను "కొ వెల కుష్టం ఇమయ్యువి నశించును, 

ఈవిధిలో పలముపలము లిన రెండు రెట్టుగా చేకొన రాదు, "కావున 44 పలనుల నీరు పది 

"ఎటుల గా నగును. 
రి 

అం ద్రావమాఘృతము,. కత్రా 

వో, దాతా మధుక ఖగ్గూరం విదారీం సశ తావరీమ్హ్ పరూవ 

"కాణి త్రీఫలాం సాధియే త్పలసష్మి ౮ మ్. 71. జలాఢ కే పాదేేషే 

రస మామలకస్య చ్య ఘృత మిక్షుర సం శీర మభ మాకల్క_సాధితమ్, 
అస ద 5 గాని 72, సాధయే త్తు ఘృతం సిద్ధం శర్క_ రాజై ద పాదికం, యోజయే 

అద ' అల వి శ. అధ్య > ra అంట ల్పి త్తగులన్నుం సర్వపి త్తవికారనుత్ , 78, సాహచర్యా ద్హా పృ్పథ 

గ్ర్రుతాచెః క్వాథతుల్య తా, 

ద్రాతు యస్టిమధుకము ఖర్జూర ము విచాదీకంద పీల్ల పీచర చేదుపాళ్ళ త్రీఫలము 
లు వీటిని ఒక్కొ_క్క-పలము చొ, సాధింపవలయును. పీన్తుట నొకయాఢక ఫు నీటిలో 
వైచి వండి నాలుగ వపొలు మిగిలివప్పుడు ఉఊసిరికరనము నెయ్యి చెజక్రపొలు నాలుగ 

వపాలు కర క్కాయకహేయము వీటిని కలిపి ఘృళమును. సిద్ధను చేసి కండ చక్కెరను 



816. చ కద త్తా౨౯, గులాధి కారము, 

"తేనెను కలివి నేవించిన వీ తగుల ములు పిత్తవికారములు నశించును. ఈవిధిలో సాహ 
— 0 — 

వి 3 na: an ది ఇ రై చర్యమును బట్టి నేయ మొదలగు వానికి _నవధక్ లకు గృహింపదగును. 

న్లో, ధాత ఫలానాం ౦ స్యేరశే వడంగం పాచయే ద ధృతం. 74 

కర్క_రాగా సెంధనో చే చెవం తద్ధితేం సర్వగుల్మి నామ్, 

ఉసీ రక రసయులో వడంగ భృుతమును పక్వముచేసి కండ చక్కెర. సై ంభవలవణ 

మును క లివి తాగన గుల రోగములు నకించును. 
(Gs రీ 

-అం భా 

న్లో, షడ్భి! పృలె. రాగధజా ఫలమూల చవ్య విశ్వ పధజ్వలన 

యావజ కల్కపక్వమ్, ప ప స్థం ఘృతస్యదళ మూల్యురుబూక భా కాళ 

పట్బలక ఘృత ము = Caer 

ప్యథో పయసి దధ్ని చ పట్ పలాఖ్య మ్. 75. గులోదరారుచి భగం 

దర వప్నిసాద కాసద్వర ్షయశిరో గృహాణ వికారాన్ సద్యః న్వుం 

నయతి యె చ క ఫానిలో నాన్ భాన్ద్యాఖ్య వట్పల మిదం వృవది 

తత్ జ్ఞాః 76. 

పిప్పళ్లు మోడి చవ్యను చి తృమాలము శొంఠి యవశత్షారము విీటినివలము వొ! 

తీసికొని కల్క_ముచేసీ నెయ్యి 16 ఛసేములు దళశమూలములు ఆముదము భారంగ వీట్ 

ని కహాయములో పాలలో “పిరుగులో కలివీ వీ సిద్ధయుచేసి సేవించిన గుల్మము ఉదరరో 

గము అరుచి భగంధరము మందాగ్ని కామజ్వరము తయ శిరోరోగము మూలో" ము 

మిక్కిలి త్వరగా నశించును, 

అం శీరపట్సలక ఘృతము, త్ర. 

న్లో, విప్పలీ విప్ప లీమూల చవ్య చి తేక నాగ గె? పలికె సంకు 

కై రె రైస్సర్పికి ప్రస్థ సం విపాచయుత. 77. తీగ ప్రస్లేన తత్పర్చి గని 
థి యల్ 

లంక ఫాత్మ్ కమ గృహిణి పాండురోగఫ్నం ప్రీహో కాస జ్వరాప 

హమ్, 78 

పిప్పళ్లు మాడి చవ్యము చి త్రృమోలము శొంఠి యవక్షూరను వీటిని ఒక్కొా.క్క 
పలము చొ ను 18 చలముఅ చేయిన్ చ్చ 16 పలముల పాలలో ప పక్వము శని సిద్ధము 

“సేసి సేవించిన కఫగుల్ల ములు గృవాణోరోగమలు సాండునోగము కీ పహ కాస స్వరము 

నశించును. 

NE: 



గ్ షు Ww ; (| na 
ఆంధ్ర తాత్సర్యసహితము. 817 

౮ భఛల్లాతక ఘృత ము. ధఆా- 

వ్ భల్లాతకానాం ద్విపలం పంచమూలం పలోని తమ్ సా 

ధ్యం విచారీగంధాథ్య మాపోత్టేసలిలాఢ శే 79. పాదావశె స్ట పూతే 

చ వీప్పలీ నాగరం వచామ్, సడంగం సెంధవం హింగు యావళూకం 
విడం శఠీమ్. 80. చి ల్రేక్ం వ. Sn విస్టా క ర సమా న్భిన 

క డ్రం వు పయసో దత్యా ఘు తే పసం విపాచయీక్. 81. ఏత 

ద్భృల్లాత కం వావ కపగుల్మ హరం పంటే స్పిహపాాఎడ్యామయ శాస 

గ్రహాణకాసగుల్మ నుత్ . 82. 

నల్లజేడీవిత్తులు 2 వభలముబు, లఘువంచమూలనులు విడారికంద చందనము వీటి 

నొకఆఢకఫునీటిలో వైచికాచి వాల్ల వపాలుమిగిలియక్ని ప్పుడు వడియకట్టి దానియందు 
శొంఠి వస వాయవికంగములు సెంథ వలవణము ఇంగువ యవక్షారము కచ్చూరము చి 

త్రృమాలము మధుకము రాస్న వీటిని కాలుకాలు పఠలము చొ తీసీ నూరి కలివీ 16 

ప ముల పొలుపోనీ 16 వలముల నేయి నిందు పక్షము చె వేసి సేవించిన. కఫగుల్త ములు 

ప్రీహాపాండు శ్యాసరోగములు ఒగృ్నదాణులు దగులు గుల్త ములు నశించును, 

అద్రి రనోనాదిఘ్బుతము. ర్రిత్తి- 

న్లో, రనోనస న్నర న సర్పిః పంచవూల రనా 'స్వితం, సురారనాల 

'దధ్యమ్లు మూలక స్వరసె సృహ. 88, వ్యాపా దాడిమవృతాన్లు య 

మానీ చవ్యనెంధనైెః, హీంగ్యన్లు వేతసాజాజీ దీస్యకై శృ పలాన తః 
84. సిద్ధం గుల గ హణ్యర్భః శ్వాసోన్హాద థతుయజరాన్, కాసాప 

పార 

సార మందాగ్ని వ్రీహాళూలానిలాన్ జయేీత్. 85, 
ఉల్లి రసమును చం-చమూలముఅలరన మున మద్యము గంజి "సెటుగు ముల్లంగి రస 

ము మునగరసము శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు దానిమ్మ బెరడు మాచి కాయ ఓమము చ 

వ్యము సెంధనంవణము ఇంగువ ఆమ్ల వేతసము జీలకల్ద కొడిసెపాలవిత్తులు ఇవి పలము 

చొప్పున కలిపి ఘృతమును సిద్ధము వేసి సేవించిన గుల ము గృహణులు మూలరోగము 
కో 

లు శ్వాస పిచ్చి శయ జగము దగ్గ మందాగ్ని ప్రీ వీవా కూలల్లు వాతేదోగములు మృగీ 

రోగములు మొదలగునవన్ని యు నళీరిచును. 

థి దంతీవోరీ శేగడములు, ర 

శో జల రోజే విపక్షవ్యా వింశేతిః పంచ చాభయాక, దన్య్యా 
ళం 

'పలాని తావ ని చిత్రేకస్య తణైవచ, 85, తేనాస్ట్రభాగ శే శదణ పనే 



818 చ శ్ ద త్ర౨౯, గులాధికార ము, 

ద్ స్థిసమం గుడం తా సల్యా శ్రీవ చ్చూక్లా మొ నావి 

చతుఃవలం, 87. పల మేకం ఢా ళుంత్యో; సిద్ద లహ చ శీతలే, 

తదృం _తెలసవముం దడ్యా చ్చతునాతపల కథా 88. తతో లేహ 
పలం ల్లీఖ్యా జగ్వా వై చె కాం పారం, సుఖం విరచ్య లె స్నో దోవ 

వ స మునావముయః.8 9, ప్రీ హశ్వు లు థు గులారో హృశ్చాందు ౫ వాణీ (టి గ ర 
జో జ్ అయీ అష “5 ఇ గదాః ఛమ్ట నుర తలే పి పేముజ్యగకుష్రూ. నరో చకాః, 90. 2 ర) ౨ రగా అ ణి 

ప కర కా యలను చో ణపునీటి లో పక్యముచెసి డంతీ చిత్రమూలము | 

వీటిని 2న పలగూలచోొ।!వె చ పాక ముచేసి 25 పలముల 'బెల్లయునందువేర్చి పక్వము వేసి 
య 

"తెల తగడ చూర ము తి వలనుబును _త*ము తీ పలములు విష ళు శొం9 వలముచొ, 
య 2 

ఇచి లేవామును చేసీ చం సపడిన పిన్సుట శీ పలమల తేనె ౬వ .గఫప్రపట ట్ట జావ త్రి వీ 
చా 

౮ 

కులు నాగెేసర ములు వీటిచ్యూ నును 1 పలనుక్ లి2ి ఒక లము హా నచ నేవించ 

వలయును, స్ఘ్తట జప కరకాయకు తినిన సుఖముగా విచేచవము కలుగును, అనేక 

దోషము లుపకమిఖ్లును. ప్రీహ వాళ్ళు గుల్మ వేగము వ్యాద్రోనను పాండురో ౫ యు (గ్ 

హణిరోగము -గాని విషమజ్వరము సము అధోచకి ను ఇవియన్ని యును శాంతి. చును, 

నో, వృ) మునుబూపం చ 5 వక్షాన్యాం బృహతీద యు (౧ ™ 9 

చిత కంచ జలదోశే పచే అాదావేేపితం. 91. మూగ / SE న చిత్రక 
ద పకుంఖ నిణాపయె? వుదునః పస మావాపు ప్ర తద పదుల ఖు గారాల 3 ధున రధ రా న్ సథ 

చూర్థార్ధసంయులేం, 92. న్యుహోపి.తం దళొహొం చ జీరభు కః పిచబే న్న 
ను 

క్కి అరిప్లోయం జయే దుల మవిపాళం సుదుస్తరమ్, 98. 
కెల్ల గలి జేరు అముదపుచెక్క గలిజేరు వాకుడు చి చ కృయా. ము వీటిని ఒకదోి 

ణమునీటిలో పాక ముచేసి నాబ్బవపాలునీరు మిగలియున్న ప్వడువీప్పక్టు చిత్రమూలము 
చేస వీటితోపూసిన కలశనుల. దానిని పోసీయుంచి 16 వలముప కరశాాయపాడి 

కలిపి పదిరోజులుంచి జీర్ణి ంచెడి యన్న ముగల వాండు సేవింపవలయును, ఇయ్యది పక్వము 

"కొని గుల ములనసెనను జయించును, 
ఆస్ట యం 

Fa] =౫క్రస్రా (గ్ర రకృగులా పాయములు, రహ. 

న్ ల 7 GR రాాధిన స స్య తు గుల ల స్య గ్. "ఫ్ ్లవ్య తక మె, స్పస్సస్విన్న 
శరరామై. దద్యాత్ సగం. విచేచనక్ో 94, శ తావ్యోచికిబిల్వత్వ 



ఆంధ తాత్స ర్యసహితము, 819 

గారుభార్తీకణోద్భవః కల్కః వీశో హరే ద్దులం తిలక్యాఖేన రక్త 
(0 | 

జమ్, 95. తిలక్యాథో గుడవ్యోవ హీంగుభాగ్షీయుతో భవేత్, పానం గే 

గ్ లో 

౧ 

ర క్రభ వే గుల్తే నప్రపుప్పే చ యోపి తామ్, 96. సక్షూరం త్య్యూవ 
ముద్యం వకిజే దస గుల్నిన్స్ పలాశ శారతో యేన సిద్దం సర్చిః వీ వీ బే చ్చ 

సా. 97. ఆపె తౌ ఢదయే ద్భిసే న్న్న విభ రాస్ఫృగ్గరో. మాతం, న వ్ర 

జ్యే య జ్యే ఎవం దద్యా ద్యోని ఏీకోధనము. 48. శైూచేణ యు క్రోం 
పలలం నుధాకీ శే ణ వా పున రుధ శేఒతి ప్రవృత్తే తు ర కోపి తేహరీ 

రి ఫోం ] ళన అటు డి శ్రియా. 99. భల్లాతకా త్మ_ల్క_క పూయ పక్వం సర్పి? జే చ్చ 
శ వి జ రా అధ్య ర్క_రయా విమి కమ్, తద్ర కృవి త్తం సవా వీతం బలాసగుల్తం 

మధునా సమేణం, "100. వల్హూారం మూలకం సాల ఎన శువ్మ శా 

కాని వేదనం, న ఖాబే చ్వాలుకం గుల్మ మధునాణో ఫలాని చ. 101. 

గగ్భ కాలపు న్య లి క, మమునంగనలి ర కేసుల ములకు తెల ము చెమ్తుట మున్నగు 
CC ల అలి అలానే bdo 

వానిద్వాగమున వినేచవమున కిప్పింపవలయును, పీలిన్సీ నర సమలిఅడుగు ) జీవ చారువు 
on 

భారంగి వీప్పళ్లు వీటినికల్క_ ను నేసి తిలలక పూయ ముతో కలిపికొని లాగిన ర కగుల 
జో 

న ఈ! ఆడీ 

ము: పారి చును, తిలల కషాయయసులాో బ్ర్యుము సొంఠి, మినియములు విస్పళ్గు ఇం 
8 np) 

గువ గంటుభారంగి వీటిచూర్ష నును కలిపి య్ర్రులను శ్రైగించిన రక్షగుల్తయులను ముట్టు 
డిగిపోవుటను పోంొట్టును, యవక్షారము శొంఠి మిరయములు పిప్పళ్ళు వద్భము వీటిని 
ర క్షగులవుగోగి త్రాగ వల యును. మోదుగరసమశోే సిద్దమువేసిన భృుతముకు నేవింప 
వలయు. లేనిచో జస్థవస్సు సంచారం పల ములను పగుల గావలయుశు. పగిలిన వీమటు 
పదర ఫోనముల౬క్రు వె 3 వ య్ శకి?! సను చేయవలయను. బాలర కము స .స్తవించుచుండి 

నచోపి త్తిరోగవ్రుచికిత్సల ౫.వేయవలయుకు. జీడికల్కములోనుక పాయములాో లోను సిద్ధము 

చేసిన న చేతిని కండ చక్కెరతో శే నెివించిన చ క్ర్నల్మ ములు నశించును. తే నెతో నెన'చో 

క ఫగుల్త ములు వారంచును, గుల రోగులు ఎండుమాం సము మల్ల లగి చేపలు ఎండినకూ 

రలు బియ్యపుఅన్నము ఆలుగడ్డ తియ్యనిపండ్డు వీనిని భక్షింపగారామ, 
G5 

ఇట్లు చక్రద త్రయందు గుల్మాధికాగ ప్రక రణము ముగి సెను. 

Serpe pe ego బల 



30. హృ ద్ దోగాధికారము. 

మ లో షో ra ఆల అలలో లా _ 

అధ వాతిక హృద్రోగో పోయ ములు. రియా 

నో వాతోప సమే హృదయే నామయే త్స మాతురం, 

య 

ద్విపంచ మూలీ ౩ కార్గభేన సన్నేహలవణెన చ, 11, పీప్స “శ్వ్యలా వణా 

పహింగు యవమారోథ సెంధవం, సౌవర్చల మధో ళుంఠీ ముజమోచావన 

చూర్తి తమ్. 2. ఫలభాన్యాన్లుక్ లుగ దధివముద్యాసవాదిభిః, పాయయే 

చ్భుద్ద దేహం చ న్నే హేనాన్యత మేన వా, కి. జాగరం వా విబే 

దుష్లం క్ర షూయం చాన్ని వర్గనమ్, కాస శ్వాసానిలహరం శూలహృ దొ 

నాశ నమ్. 4. శ్రీపర్షి వధుక కొద సితాగుడజ_లె ర్వ మేత్ , న్ా 

పస్ఫృష్తే. హృద తు చేనేత మోధుశై § శ్ర తప్, 5. ఘృతం కప 

యాం ళో "దిషా స్స తృజ్వర వినాశ నాన్, 

వొతళ్య పుహృద్రోగమునందు వాంతి చేయింపవలయును. దశమూలముల క పాయ 

ములో తె లమును ఉస్వును వేసి ఈయవలయును. పిప్పళ్లు ఏలకులు వస ఇంగువ యవ 

క్షారము సెంధవలనణ యు సౌవర్చలవణము శొంఠి అజామోద పీటిచూర్ల ముతో లేపనచే 

సిన ఫలము లను న జి అన్న పుగంజి ఉలవలగంజి పెలుగు మద్యము మున్నగు వానిలో 

'దేనైనెనను వపానమును చేయింపవలయును. శొంఠి కపోయమును వేడిగాత్రాగటయును 

మంశిడి. ఇది అగ్ని నపనము కలిగంచును. దగ్గు శ్వాసము మందా గ్నిళూల "హృద్రోగమ 

వీటిని పోంగొట్లును.  శాలిపర్హి మధ్దుక ము స్స చక్కెర బెల్లపునీరు వీటితో వమన 

ములజేంంచి నే, పిత్తపు హృద్రోగ ములను నశింపచేయును. 

_అం్ర వతరము లగు స కిక ప్ర దేనా ద్యుపాయమనులు, రిణా- 

= దుష్టై, దానా వనితా శ పరూవై స్పా చ్భుద్దే చ విత్తాప 

మన్నపానం. 6. పిస్ట్వా పిచి ద్వావి నితొజలేన యసవ్వయం తిక తిక్త 

కరోహిణీం చు అర్జునస్య తర్టాదా సిద్ధం శ్రీరం యోజ్యం హృడామయే, 



వం = 

గ 3 వ పక్షి ఆం ధ్ర, తాత్పర్య సహితము, తైల 

విత చమూ పంచమూల్యా వా బలయా మధు కేన వా, న్కు తేన నుశ్లేన 
గుడాంభనా వా వీబ న్ల్తి చూర్హం క కు త్వ చో యే. 8. హృ దోగకీర్ల 
జ్యరర వీ తం హత్యా భ వేయు న్చీరజీవిన _స్టే Ee యా 

రకల వ్ర కేవమణు శీతలములగు పరిషేకములు వి కేచనము ఇవియన్ని యను 
పి త్తహ్యాద్రోగములకు హితకరములు, ద్రాత్ "లేన చక్కెర పర్పాటకము వీటితో వేసిన 

అన్న పానములను శుద్దుం డై నమనుష్యునకు ఈయవలసివది, మధుకము కటుకనో పాణ్జి 

నూరి కలకండ పానకము. చేసికొని త్రాగవలసినది. _మద్దిచెక్క_తో తయారు 
వేసిన పాలను హృస్టాగముల కుపయోగింపవలసినది. పంచదారతోణాని పంచమాలము 

లతోగాని ముత్రువవ్చుపగ ముతో గాని యవి ప్రీిమధుక ముతో 7 ని చేయి పాలతో గాని బెల్ల 

పుపానకముతో. గాని మద్దిచెక్క_ను “చూర్లముచేని కలిపి త్రాగినచో హృద్టోగయ 
జీర్ణ జబర యు రక్తపి త్రము వీటిని పోగొట్టి చిక జీవనము నిచ్చును, 

40 పిప్పల్యాదిచూ ర్హము. రయా- 

నో, వచానింబక పాయాభ్యాం వ్నాన్తం హృది కపోస్టి లే, 9 
వాళహృద్దోగ హృచ్చూర్లం పిప్పల్యాది చ జ యేల్, ల్రోదోవే 
లంఘున షోదితః నారి దన్నం చ సర్వము మాతం విభేయమ్. 10, 

హీనాదిమధ్యతి( మపెత్యు వై చెవ కార్యం త్ర తయూాణి మవి కర్త 5] _స్పమ్, 

చూర్షం పువ్మర జం లిహ్యో న్నా నాశ కేణ నసహూయుతమ్. 11, .వృాత్నూ 

లకాసశ్వాసన్నుం క్షయహింక్యా... నివారణం _లేలొబ్యగుడవివ। కం గా 

ధూమం వాపి పార్గజం చూర్ణ మ్. 12. వీబతి పరారా౬నుచయం స భవతి 
జత సకల హృదుజక పురువ% గోధూవముక కుభ చూర్షం భాగప యోగ. 

వ్యసర్పిహా పక(ం. 18, ముభుశ ర్క రాస మేవం శమయతి హృద్రోగ 

ముదతం ఫుంసాహ్. 

? వసక పాయను చవేపక సొయములతోో వేన్చె కఫహృషస్రోగములయందు వాంత్రి 
చేయింపవలయును, వాతజహృద్దోగనివారణనున శై పిప్పల్యావి చూంమును వాడవల 

(ac 

యును, త్రి రొవవువ్భాద్రోగముందు "మొదల అంఘనము చేయించుటయును తక్కి_నవా 
నికి హీత్రమగు నన్నమును "పెట్టించుటయు ను త్రనుములు. పుష్క_రమాలచూర్లమును తేనె 
తో కలివి నాకిన పృృచ్భ్భూలము కాస శ్వాస తయ వెక్కి. ల్లు నశించును. “తైలము ES 
"బెల్లము వీటి థో పక్వము చేయంబడిన గోధుమలను గాని మద్ది చెక్కు నుణ ని చూర్మ ము 

జి తా9గినచో పహ్ఫూద్రో గములు నళింయను సగేధ్రుమలం నుద్ది చెక్క పీటిచూర్ల 

hl 



922 చక ద త-=3ం౦, హృృద్దో గాధి కారము, 
శాలి ఎ. . 

వును మేకపాలు ఆవునెయ్యి వీటితో పకముంజేసి చక్కెరను కలిపి తాంగినచో 

జూ దోగములని యు వాాంచును, 
లం నై. 

ఇతిర్రి నాగబలాదిచూర్ధ ములు, 9 

వ్ మూలం నాగబలాయా స్తు చూర్హం దుగ్గన పాయయీత్ , 

41. హృదోగశ్వాసకాసధ్నుం కకుభస్య చ నల్క_లమ్, రసాయనం 

పరం బలగం వాతజి నాంసయోజిక మ్, 15, సంవత్సరపు యూూగేణ జీవే 

ద్వర్ష శతద్య్వయం, హాంగాగ గృగంధాబిడవిశ్వక సై కుషాభయాచితృక 

యావశూక మ్, వీ చ్చ సౌవర్పలపుష్క.రాథ్యం యవాంభసా మ్య్ 

లహ దామయేషు. 16, దశ మూలీక పాయం తు లవణవ్లార యోజి 

తం, కాసంశ్యాసం చ హృదో ద్భోగం గుల్ల ౦0 శూలం చ నాక యేత్. 17. 

పాఠాం వచాం యవశ్రూర మేభయా మన్హ్లువేతసం, దురాలభాాం చిత్ర 

కం చ క్ర్ర్యూవణం చ పల త్రికం, 18. శరీం పుష్క_రమూలం చ 

తింతిడీకం సదాడిమం, మాతులుంగస స్య మూలాని శ్లతశ్ల చూర్గాని కార 

'యేత్, 19. సుఖోద కేన నుదైై ర్యా చూక్ణా న్యేకాని పాయయేత్, 

అర్శఃశళూలాని హృద్దాగం గుల్మం వాళు వ్యపోపాతి. 20, పుటద్యా మ 

శో 

శ పిస్టం హరిణపిపూణం తు సర్పిపూ పిబతీకి, పహృూత్చృప్టళూల ముపశ 

మ ముపయా త్వ చిరేణ కస్టమకి, 21. 

"పెద్దముత్తువపులగపుచూర్ష మును పాలతోక లిపి శ్రౌగినశు మద్ది చెక్క చూర్ణ మును 

పాలతో తా9గ్గనను ప్చాద్రోగములు శ్వాస దగ్గు నశించును. ఇయ్యది ఉ త్తమమగు 

రసాయనము. దీనిని మాంసముతో సేవించిన వాతయును హారించును. దీనిని ఒకసంవత్స 

రముసేవించిన మనుజుడు నూ శేండ్డు బ్ర దుకును. ఇంగువ వస శొంఠి పిప్పళ్లు కోస్థు కర 

క్కాయలు చిత్రమూలము త్రి లవణములు పుష్కూరచూర్హ్మ ము వీటిని చూర్ణ ము'చేసి యవ 

గంజితో సే సీవించన భూలలు హృద్రోగములకు సుఖకరము. నస య వత్షారము కర క్కా. 

యలుఆన్లు'వేతము చి శ్రీ మూలము En మిరియములు పీప ఏళ్లు త్రి తి ఫలములు కచ్చూరము 

పుష్కు_రమాలము తిం (త్రిణీదళములు దానిమ్మ మాచిపత్రి పటినిమార్ణ మువేసి దానిని వేడి 

నీళ్లతో గాని మద్యము సో గాని సేవించిన  మూలరోగము కంూల వృాద్రోనమ గుల్మము 

వీటిని పోగొట్టును. లేడికొములను పుటపాకము చేత తగులబెట్టి నూరి క శరితో శే చేర్చి 

చేవించిన స్ఫాచ్బూలను పృష్థకూలమును మిక్కిలి శీఘ్రముగా నశించును, 



ఆంధ, తాత్సర్యసహితము, 528 

అత్రి మాంసాశనమును, వల్ల ఛభఘృతమును . Oe 

న్లో, క్రీమ్ హృద్దొగిణం న్నిగం భోజ యే త్పీశితొదనం, దధ్నా 
ఒర ఆది, నై జ ఒఅ గ ఇ శ ౨ ఎం చన పలలో బులిం త్ ్రూాం 60 లస ది్భరెచమయెత్, లల, సుగంధిఖిః దులు 

వణ రోగ ః సాజాజిశర్క_.రె క విడంగగాఢం థాన్యాన్లుం పాయయే 
ద్దత ముత్తమం 8 శ్రమ చ విబె న్గూత్తం వ్ ౦గామయ సంయుతం, 
ఇష 5 అన స ఢానాం టి వాది స్థితా పత_న్నావ మధస్తా ల్కీ_ మయో నృణాం, 24 యవాన్నం 
విత రే చ్చాస్తై సవిడంగ మతేకిపరం, ముఖ్యం శతార్థం చ హరీతకీనాం వే 

ర జన జి స్ అద గ, నావర్చల న్యావి పలద్భయం చృ సకం ఘృశం వల్లభ శకేతిశామ్నా 
హృచ్బా్ట సళూలోదరమారుకమ్నం, లద్ర, 

(క్రిమిరోగముకు హృడోం “మును కలవానిని మాంసపుటన్న మును తినివింపవల 

యును, పబుగుమాంసముల తో మూడురోజులిట్టు తినిపింపవలయును. గుముగుము పరము 

భించుదున్న జీలక జ్ర చక్కెరయుకలసిన యోగము లచేత నుష్పుటేసియును వాయువిడం 
గములతోకూడికొ నిన వియ్యపు* ంజిని తాంగంపవలయుకు, శ్కీమిజమగు హృదోరిగము 
నందు హాయవిడంగములు కోష్లునుచేర్చిన గోమూ త మును తార్పగపలయును. ఇటులెన © WU రుం 
మళుజుానిహృదయగయులో నున్న పురు సలుపడిపోవును, మంచికర క్కాయలు 50 సౌవర్చ 
లవణము 2 పలములు వీటిలో చేతినివక్టము చేసీ పుచ్చుకొనవలయును. ఇయ్యాది వల్లభ 

ఘృతము. వృదోగయులను శ్య్వాసమును కూలలను ఊదరరోగములను వాతరోగములను 
నశింప: చేయును, 

నీ శ్వోదంపైో శీర మంజిపషూ బలాకాళ రక త్చ్ణాం, దర్భ ౧ రు ల ఆశీ జాం రి | 
మూలం పృభక్పర్తీ పలాశర్ష భకా స్థిరా, 26. పలికా న్నాధయే చై 
పాం రసే తీరే చతిర్గుణ్చే కలై? స్వగు ప్పర్ణ భక మేదాజీవ నిజీర 

౧ యా జామి ణః న. 

కి 27, తళా - శర రాశొవణిపిెషికి వనసః గ్ 27, రశావ ర్యు ఫ్రద్ధి మృద్వికా గ్రారార్రా, (రి సోనీ 

సిద్దోఘృ తా ద్యాతవి తహ దోగళూలనుత్ . 28, మూత కృచ్ల ర ప థి లత Jw) 0 
మేహార్శః శ్యాసకాసక్షుయాపహాః, ధనుస్ర్రమద్య భా రాధ గానాం 
బలమాంసదకి, 

పల్లేరు వట్టివేరు మంజివ్థయు ముత్తనపులగము గుముడి రోహీషవును తృణయు 
కొ శృదుంపలం పృష్షపర్ణి పలాశము బుషభక మను గంధ ద్ర వ్యము జీవంతి జీలకల్లు పిల్లి అ ఇ *కీచర బుద్ధి దాక కండచక్కెర బోడ సరము అగరుశొంఠ8 వీటియొక్క.. కల్బు_చులో 



§్ర24 చక ద తారం, మ్యూతకృచ్చాంధికారము. 
(J న లో ౮ 

16 చలముల "నేతిని సిద్ధము చేసి సేవించిన వాతపీ త్రప్రవ్బాదోగిగము కూల మ్యూత్రకృ 

చమ ప్ర చ మేపాము ప ాలరో నము శా్యాసము దస తు క్షయ వీటిని నశింపంజేయును. ధను 

స్సు త కెల్లు భారము చారినడక వీటివలనశ్షీణించినవారికి బలమునిచ్చి కండర ముల 

వృద్దినొండించును. 
(భఖ 

ర్డూన నఘ్ఫుతీమును. ధ్రిత్రా- 

శా, సుతం బలానాగబఃఈ లార్జునాంబు సద్ధం సయస్ప్రమధుక ల 

పాదం హృ్ఫదోగళూలవ్షతర కపి ర్తే కాసానిలాస్ఫక్ శమయ త్వుదీ 

రం. 80. పార్టస ర్ధ్స్య కల్మ_స్వ ర రసేన సిద్ధం శ్రస్తం ఘృతం సర్వహృదడా 

సుయేవు. 

ము త్తవపులగము "పెదము త్రవపులగము మద్దిచెక్కరసము వీటిలో య స్టిమధు 

కవుకల్మ_నును నాలవపాలుగా గలిపి ఘృతముకు సిద్ధము న సి సేవించిన హృదోరి౫ము 

భూల ఈయ ర కపి త్తు దగు పెచ్చు'పెటీగిన వాక్రర కము ఇయ్యావి శాంతించును, 

అర్జనవృతపుచెకగ్రా కల్కు మును రసమును వీటితో సిద్ధము చేసి న నీఘృతీము అన్న విధ 

ములగు పదోం గములందును ప్రశస్త సమని చెప్పంబడినని. 

ఇట్లు. చక్రద త్రయందు స్ఫృద్దో గాధి కార ప్రకరణము ముగిసిను, 

ఆశలే 
yy దా 

మూ తే కువా *ఖకొరము. 

రి అభ్యంగాద్యుపాయములు, థా 

న్లో, అభ్యంజన_ స్నెహ... నిరూహవ స్తీ న న్వేదోఒపనా” హనూ | త్త 

నాన్లస్టారాదిభ్ 'ర్వాతహ హరె శ్చ క న్షద్యా ద్రనాం శ్చా 

త్ర 1. అవుతాం నాగరం ధాత్రి వాజగంథా శత్రీకం 

విబే ద్వాతరోగార్డ రః సళూలీ మూత్ర కృచ్ళబాణా బ్ర 

సశావంతు, వివరా; ప్రబెహా _ై్మనిథిర్వడి స్తిపయోవికారాక, ద్రా 

తావి దారీక్రుర మై? నతో కృచ్ళెషు వీ విత్త ప్రభ వేష కార్యా. ర, 

కునే కకాశ $శ రోదర్భ విక "శ్చేతి త్చణో దృవం, క క త్రకృచ్భ్రనారం పంచ 

మూలం న స్తిషశ్ ధనం, ఏతల్సిద్ధం పయః వితం మేఢ్రగం హ స్త్ శో 

ణితం, 4. 
mar 



ల షం 3 లో . ఆత్త శ EE 

ఆంధ తాత్చర్యసహి తము. పలక 

అభ్యంజనము స్నేహను నిరూహవస్తి స్వేనకర్ల ఉవనాహము ఉత్తర 

వసీ సేకము మున్నగువానిని వాతనాళక ములును స్ట గాదిగణపఠితము లై నవియు నగు 
జాలి న్ a__ 

రసములను మూత్ర కృచ్భ మున నుపయోగింపవలయును, తిహ్నటీగ శొంఠి ఉసిరిక 
Wy య 

హగ్ క్తి; కోగుంను శకూల™ల నూత క్నచ అశ్వగంధ పల్లేరు వీటిని వాతకోగుు లల మూత్ర ఎచ్చ్రరోగులును 

తాం వలయును. నేకము తవగాహానము శీతలములనసన లేపరులు గీ షురువిధాన 
లీ —0 

ములు వసులు పాలపదార ముఖము దొశక్ను చసంగుముడు చెజకురసరు చేలు ఇయ్యవి 

౨ ఢి \W - 

పీ క్ర్రగోగమునకు చికిక్చలు. పంచమూలములుం మూత్ర కృచ్చగియులను హరించును వస్తు 

లను కోధించును. వీటి నో సిద్దము చేసిస పాలను తాగిన లిగజసులగు ర కరోగము 
క్ యు ఆ 

లు నశించును, 

ఇం శతావర్యాదె క్వాథములు, గడ... 

శ్లో, శ తావరీకాశ కు జాళ్వదంప్టా?) విదారి ళా'లీక్షుక శేరుకాణాం, 

కాషథం సుశీతం నుధుశర్క రా కం విబం జయే త్పెతికమూత క 
~ జాలి డె © అ శ్రే న్ 

చ్భ్రం, 5 హగీతిక్ గోక్షుర రాజవృతు. పా హాణఖిద్ధన్వయవాసకానాం 

క్యాథం విశ నాాక్షీకసంపయు కం నచ్చే సదా హూ సరువే విబంభే, 
చడీ UD) ఎం 

a 

పే నావుం నవం శ మును రణం పరః వితాకన గాక 6. గుడ్ నామలకం వృష.) శ్రమ; 2౮ తెర 0 పరః, పి త్తాస్ఫ గావా 

శూలన్నుంమూత్ర కృచ్చ నివారణం. 7, ఏ ర్వారుబిజం మధుకం సదా 

ర్ం వ లే వీపే తండులధావనేన, దార్భం తభ వామలకిర నేన సమా 
క 0 న టా 

/ మిం la * ॥ మ టి ప్ర గా. వ్యు గ నాం పె త్తిః మూత్ర చ్చే 8. తారోోన్ల తత్త వణ మన్న పానం 
నం నిరూహోక తిశం సతికావధసిద తె న్వేదో యవాన్నం వమనం నిరూహోః, త్తం ఎతిక్రా వధసిద్ధ తెలా న్య 

భ్యంగపానం కఫమూతకృచ్చేి, 9. మూతే ౪ సురయా వావి కదలీ 
లో న్ 

సంర నే 00 శ్ మినా య శవ. వ్ర్ఇ ర వి ర | 
స్వర నేన నొ కఫకృచ్చ Wn ణం విస్టా త్రుటిం విచ్. 10. 

కొం శితి స విశ త్ర, వినాళ ౩ శె త కణ యు క్రిం దితమార కి S$ జం విజ త్కృచ్చవినాళ బాత్ 

వీబే తథా తంజుల ధావనేన పృవాళచూర్లం క ఫమూూత్రకృ చ్చే), శ 
తో పకషచగవినాశ నం. 11. | దంప్లా విశ యం వా కొఫక్ళ స్సు నాశనం 11 

శతావరి రెల్లు దర్భ వెళ్లు పేరు చేలగముడు శాలి చెజకువేళు కేేరు వీటి 

కొపాయమునందు కండ శర్క-_రను నేసికొనితా9గన చావాము శూలము మలబద్దము కల 
ధి 

| Pa న a “mG ల్ని ర ఆ పజ నా మూ త్రకృచ్చలములు నశించును. 'బెల్టముతోక లివి యుసిరికను తినిన బిర్య వృద్ధి యగును. 

శ్రమను పోంగొట్టును. మూ త్ర కృచ్చ్రమును తొలగించు గు, కర్ఫ్యూ ౫గింజలు యష్టీమధ్దు 

క ముమా9 నిపసప్రు వీటిని కడుగుతోపి త్రమా త్ర కృచ్చ ములందు త్రాగ సలయును, మ్రాని 

1 మం” 

య. 



26 చకృదత్త--3౧. మూ తృకృచ్బాధికారము. 

పసవు తేనె ఉసీరికరసము కలిపితారగిన పీ త్తమాత్ర,కృచ్చం ములు హరించును. క్షారము 

నుష్తముగల అన్న 'సానాదులను స్వే దాదులను మూత త్రుకృచ్చ్యములందు చేయవలయును. 

సోమా త (త్రృమద్యముల తోను క దళీర సముతో గాని ఏలకులను నూరి తాగిన మూ త్ర 

కృచ్ళ్ర బులు నశించును. తుమికిని త్తనములను మజ్జిగతో “గాని బియ్యపు కడుగుతో పా. 

గడచ చూర్గ మును గాని కుమికిఇగు ళ్ళ చూర్ల మనుగాని సేవించిన మూ తీ శక చ్చరములు 

వపారించును, పల్లేరు న్గొఢరి వీటి తో నన యుదకనుమూ త తకృచ్భ్రి ముల? బోంగొట్రును. 

ఆం భిన్న భిన్న కృ చ్భష ములకు భివ్చ ముగు నుపాయములు. లత 

శ్ స సర్టం ౨ తిదోవ ప్రభవం తు న. పనస 

ప్రస సూత్య కార్యం త్రో ప్రాగ్వవ నం కౌ $3 ల్పిత్తే విశేకః 

పవనేతు వనికి, 12. బృహ ్ రీధావనీపోళా యస్టీమధుక హూ పాచ 
స్ో బృహ త్యాది! కృచ్చ్రదొ వ, తె యాపహాః, త థాభిఘాత జే కుర్యా 

తృదోో వణచికిత్సితం. 18. మూత కృమే” సదా బాస కారానాత 

విక లమ స్వేశచూర్ల క వాపా |. బే, fe క్యా 

థం గోవురబీజస్య యవవశవ్రారయుకం ఏ జెత్, నుాత్రి, చ్చు క్ కృళ్జే 

చ వీతం లీస్తుం నివారయేత్ . 15, హితా క్రియా శ్వ రికర్క_రా 
యాం యామూూ త తృకృచ్చు) కఫమారుతో కే 
త 

శ్రీ దోషజమగు దానికి వాయుస్థానముల నాకసి గా పరికించి క -పొథిక్యమ 

య్యచేన ఏ వమనమును సీతాధికమస నేని విశేచనమును వాతాధికమగు నేని వ స్పియును 

చేయ! దగినది. పెద్ద వాకడు కోలపొన్న అగరుశొంఠి మధుకము కొడి* శి పాలవిక్తులు 
ఈ మొదలగునవి బృహత్యాది గణమనంబడును, కృ-ద్చందోపములనుహూరించును. గాయ 
ముచేనగుదానికి సద్యో వృణమునకు. బోలె చికిత్సను చేయవలయును. ఎల్లప్పుడును దీనికీ 
వాతనాశకమగు చికిత్సను చేయవలయు, ప్రురీషజమగు దానికి న్వేదఘు చ్యూర్గ కియఅభ్యం 
గము వస్తి ఇయ్యవి చేయవల ము, కఫవాతజములగు వానియందువలెనే 'పళ్టరు కాయల 

కపొయమును యవక్షారముతో రగంయను. 

న్లో, లేవ్యాం శుక్ర విబంధోే నీలాంతుస మాథత్సీకం, వృశే మం 

బృంహితధాతో శ్చ విభేయాః ప్రమదోత్త తవమూాః. 16. ఏలాపాంగుయుతః! 
శ్రీరం సర్పి రశ న్న రః) శహవిక్ల, శం వ్ల స్టే ప్న ; మూశత్రదొ సవిళుద్ధ్యర్థం కు క్రదోవ 



ఆంధ, తాత్సర్య సహితము, $2% 

న 0 రణే చాణికతమూ త్రకృచ్చే, ల్రికంటకారగ్వధదర్భ కాశి. దురా 
లభాపర్యతభిదపధ్యాః, నిఘ్నంతి వీ తాముధు నాశ కిం చ సం 
ప్రా వమృతోో రపి మూత్ర కృచ్చమ్.18. క షూ యేతిబలామూల సాధితః 
సర్వకృచ్చజిత్ . 10, ఏలాశ భేదక శిలా జతుపిప్పలీనాం చూర్చాని 
తండులజ్నలె ధులితాని వీత్యా, యద్వా గుడేన సపాతా న్యవలివ్యా 
తాని బాసన్నమృత్యు రవి జీవతి మూత్ర కృృచ్చి). 20. అయోరజః 
నవం మధునా సహ యోజితమహ్,. మూక కృచ్చ్రం నిహన్హా్యాళు 
తిభి లైహై ర్న సంశయః, 21 సితాతుల్యో యవత్రార; సర్వకృ 
చృనివారణః, నిద్భికారనే నాపి సతు దః కృచ్చ్చనాశనః, 22, 

హరం చ తత్, 17. యన్గూతకృష్ళ్ర) విహితం తు పెళత్తే తత్కా 

వీర్యబంధక మగు మూ తృకృచ్భ్రం యునందు శిలాజతు లే నె సేవింపవలయును. వీర్య 
వృద్ధికరము లగు నౌషభుల చేత న్ర్రీసంభోనము కార్యము నీలకులు ఇంగువలతో వ్లీడ థ్ 

( . థి 
ముచేసిన పాలలో నేతిని వై చికొని తార్సిగిన మూత్ర దోప యులును వీర్య దోషములు. 
గరు వి శె చ గ ఘు oy 

నష్ట్రములగును. పల్టేమాత్ర కృ చ్చం చికిళ్సల'నే రక్షమ్యూకృకృచ్చం ములకు శు చేయునది. 
పలేరు రేల చెక్క దర్భ కల్లు దూలగొండి కరక్కాయ వీటికపషాయములాో తేాన్స 
క్ర లిపీ తాగిన అన్ని విధ ములగు మాతృ కృచ్చ ములు నశించును. నీలకోలు హా 
పాణ భేదము శిలాజితు పిళ్సళ్లు వీటిదూర్హ మును బెయ్య పుకడుగుతో తాంగినను. “బెల జాలి MN దీ 

య 
మును క లిప్ తినినను మురణాసన్ను (డైన మూ కృకృచ్చ్రరోగియును బ్రదుకును, మండూ 
రమును చక్ళ_గానూరి తెనెను కలివీ మూడుఫ్రూటలు తినిన మూ త్రక్ళ చ్చీ ములు న 
కించును.. తౌల్ల వావిలి యవశ్షారము సమము గానేనించినన్కు వాకుడురసముతో తే 
నెను తాఎగినను కృచ్చల) నాశనము ఆగు, 

న్లో శ తావరీకాళపళశ్వదంప్టా విదారి కేశ్యూమల శేషు సీదం 
§ జు 2 3 , ష్ష్ అదా వి అ త ర్చి యానా సితయా విమిశ్రం కచ్చు వ్త్త్తేపభ వేవు 

వీలపీచర కోశము కుశలం పలేరు చేలగుచ్లుడు ఉసిరిక వీటితో సీదము య . య 
ఆ వేసిన చేయిని గాని పాలకు గాని చక్కెరను కలిసికొని పీ తజములగు మూ త్రక్ళ 

mf కృ యుల కుపయోగించికొనవలయును, 



823 చ క్ దత్తాం. మూత్ర కా స్రథికౌర ము, 

ఇర శ్రీకంటక ఘృతము, ధ్రిత్రూ 

కో తికంట"కె 3 రంగ పశాద్వఖీరు క ర్మా_రు కేత్షుస్వర Pra 
౧ Uy 

సర్పి స్టడాన్థాంశో యుతం ప పేయం కృబ్బాశ్శరీమూ త్రవిఘా 
లో 

పాతోట 24 

పల్లేరు ఆముదము చెల్లు పిల్లి ఫీచర కర్నూజాగింజలు చెజకుగ డలు వీటిరనముతో | 

సిద్ధము చేని సిన నేతియందు శతి. బాల్ పగష్టాగమును బెల్లమునుచేర్చి తౌ త్రాగిన మూ త్రకృళ్ళం 

ములు అశ్య్శరులు మూత్ర, విఘాతములు నవించునుం 

_ధ్రి సుకుమార ఫఘృతిము. ధ్రిత్రా- 

న్లో, పునర్న చా మూలతులా దశమూలంశ తానర్హీ బలా తురగ 

గంభా చ తృణమూలం త్రి తికంటకమ్, 25. విదారీ వంశ నొగాహ్మ గుడూ 

చ్యతిబలా తథా పృథగ్దశ పలా న్భాగాన్ జల రొజే విపాచమేత్. 16. 

తేన పాదావశేసే పీణఘృతస్యా న్టాఢకం పవేత్ ప మధుకం శృంగ బేరం చ 
ఉం 

ద్రామో సెంధవపీవ్చలీ. 27, పృథగ్న్విపలి కానద్యా ద్యవాన్యా! కుడనం 

రహ, త్రింశ ద్దుడప లా న్యత్ర తే తెలసై పరండజస్య చ. 28. సస్టం దత్వా 
రాణ 

( 

సమాలోడ్య 1 సమ్య జ దన్న నాపచేత్ ఏతదీశ్వరపు _తాణాం ప్రాగ్యో 

జనమదిందితమ్. 29, రాజ్ఞాం రాజసమానాంచ బహ్ముస్త్రీపతయశ్చ మ 

మూత శ్రకచ్భ ర్ి స్తంభ తథా గాఢపురీపీణామ్. 80. మేడ్రవ జణ 
En 

ఫూలే చ యూనిళూలే చ శస్య లే, యథోకానాం చ నుల్తాసొం వా 

తశోణిత కాళ్ళ యు, 81. బల్యం రసాయనం శీతం నుకుమూరకుమూర 

క్స్ పునర్నవాళే వేదోంణో 'దేయో=ఒన్యెషు తథా పరః. 82, 

గ శేరు వేళ్ళను 100 పలములును దశమూలములు శతావరి ముత్తవపులగము 

పెన్నేరు వట్టి వేళ్లు పళ్లేరు చేలగుముడు వంశ -చనము సాగ శేనరములు _ తిప్పతీగ 

"పెద్దమత్తువపులగ ము ఇవి పదిపదిపలెములును అర్థాఢకప సరిమితవముగు నుదకములో పక 

మును చేయవలయును. నీరు నాలుగవ పాలు మిగిలియున్న పుడు శి చలముల నేయిని 

మధుక ము అల్జము ద్రా చాక్ష మెంధవలవణము పిప్పళ్ళు శండేసీపలములును  వామము 

నాల్లుపలములును, సు 40 పలములును ఆముదము 16 పలములును కలిపి కలియం బె 

ట్టు పక్యము చలీ ప్రాతః శాలముల సేవించుటయు త్త తమము, ఇయ్యది దొరలబిడ్డలం రా 

జులు రాజతుల్యులును సేవింపందగిన ది, శ్రీలానో పురుషులు ను దీనినిమా త్ర కృచ్ళరిము 



ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహితేము. $29 

కటి నంభము మలబద్ధక ము లింంళూల అండళూల యోనికూల గుల రోగములు లాం - 
జ తా లం మున ౫ అష త . వాతర కృష్ట మూత్ర కృ చ) ములు మున్నగసవానియం దుపమోగింపవ లయను ఇయ్యది 

బలకరమును సుకుమారతం గలిగించునదియయను చల్ల నిదియు నగు రసాయినము, నూరువల 

ముల ౫ లేరు వేళ్లను ఒక ద్ర ణపునీటిలో ఇదు వేయవలయును, ఇతర జొ పధములయందు 

మరియొక ద్రోణమును కూడ వేర్పవలయును, 

యు చక్ర ద్తీ తయందు మూత శ్రీక్రచ్చాంధి కార ప్రక రణము ముగి పెను, 

అదు 3౨. మూ తాఘాతాధికారము. 
లో 

దు INI ావ్రో (| న్లో, మూ, తాఘా ఘాతా స్వ ఖాద్ వం మూత తృక్ళచ్చ హై 

ర యేత్ , వసిము త్రరవ § స్తేం చ దద్మా క్స్ 0 విశచనీమ్' 1. కల 

జే ర్వారుబీచానా మక్షమాత్ర స సెంధవమ్, ౯ థాన్యాన్హుయు క్ష కం పీ 8 

వ మూ తాఘా తా వ్యముచ్వశే తే, 2 వాటల్యాయా వళూశాచ్చ వారి 
భద్రా _ల్త త్హాతిపి, శూరోద కేన మదిరాం త్య 7లోవణసంయు తామ్, 

వి బె దుడోవదంశా న్యా లిహ్యా జేతా న్పృఫథక్. పృథ5, త్రొఫలాక ర్క 

సంయు కృం లవణం వావీ పాయయేత్. 4, నిదగ్గికాయా స్స సరసం 

వే ద్యస్తా నర సుతమ్, జలే కుంకుమకల్క_౧ వా సత ధ్ర ముషీతం 

నిశి, 5. స తెలం పాటలాభస సరవా ప పరీసుతిమ్, నుం సౌవర్య 

వ జ 

లవతీం మూశ్రాఘాతీ పబ్ న్నరః, 6 డమా, బుయుతం ముఖ్య 

మేరాబీజం సనాగరమ్, వీత్యా సురాం సలవణా, ) మూత్రాఘాతా 
ద్విముచ్య లె. 7. వీచే చ్చిలాజతు క (జే గలే సీర రతరాదికే రసం 
దురాలభాయా వా కపూయెే వాసః స ఎ, 8, 

దోపూానుసారముగా మూత్రాఘాతములను వూ శ్రీకృచ్చ్ర) నాకాక ములను చికిత్స 

లతో పోలా ట్రవపబయును. వస్తి ఉ త్రరవ స్తీ విలేచనము వీనిని చేయింపవలయును. కరు 
బూజవి త్రనములన కలు. నుచేసి ఒక తులముతీసీ కొని అందు సెంధవలవణమును గంజిని 

చేకొని త్రాగిన మూత్రాఘాతములు నశించును, ర క్రపాటలపుష్పము యవక్షారము వేవ 
తిలలు వీటిని ఇారోదళములతో మద్యుమును గా వేసి లవంగపుపట్ట వీఖకులు మిరియ 

42 



అర్ర, తాఘాతాధికారము, 880 చక్రదత్తా3౨. మూత్రాఘాకాధథి 

ములు వీటితో చేర్చి తాంగికను వాకుడురసమును వడియం౫ ట్రి తాంగినను సిగ లాగి కంక 

మపూవుకల్క_మును లే నెను వైచిరా _త్రీయంకయు నుంచి తాం గినను, పాటలభస్మ మును 

"తై లముతో కలిపి తాంిగినను "ఫూవర్భరవణముతో మద్య మును చేస్తి ఆరిగినను దాని" 

వృపండ్లర సములో చిన్నయేలకులను శొం9ని క లిపితాంగినను మైంధవలవణమును మద్య 

ములో చేర్చి శ్రా తొగినను శిలాజిత్తు క షాయములో గాని విరతరాది గణకసాయములో గ్లాని 

యవక్షరర సమేలగ-నె నను అద్దసరయు కపహెయములోచసెనకు కలిపితాంిగిన మూత్రాఘాత 

భఘులు నశ్చింధును, 

అఆ లి త్రిక 6ట కాదిపషయస్సు. en 

శో త్రి ట్రై కంటక రండ శ తావరీఖిః సిద్ధం పయో వా తృణపంచ 

మూల గుడ్ల ప్రగాఢం సఘృతేం పయో వా రోగేషు కృయాష్యదిషు 

శస్త మేతత్. x నలకుశ కాశేక్షుశి ఫౌం క్యథితాం ౩ పాతః సుశీతలాం 

ఫీతామ్, విబతః ప్రయాతి నియతం మూత్ర గృహ ఇత్యువాచ కచ, 

10, నోదావత్యా' మూలం క్వథికం ఘృత్మ నోర 2 సెరి న్ు వీతం 

నిరుద్ధ మచిరా ద్భిన ల్లి మూత్రస్య సుఘార్ం. 11. తేన ఖాదిరీవీజం 
మూషశ్రాఘా తాళ శ్యరీహారం, నమాలం రు ద్రజటాయా న్బ త కృషీ వతం తేద 

రకృల్ 2. మూ శ్రే విబజ్జే కర్పూర చూర్లం లిం ప్రవేశయేల్, శత 
ఫేతపయోన్నాశీ చరదనంీ తండులాంబునా. 18. “పీజే తృశర్క రం 
శ్రష్ట ముష్షవాలే సశోణితే, నీనోజఒవగాపా ఆవ స్తీ రుస్లవాతనివా 

528 14. కాప్రాండక రస శ్చాి వీత్రకి సమారశర్క_రకి గా 

మతిప్ర సంగేన శోణితం యస్య సిచ చ్యతే. 15. మైథునోపరమ శ్వాస 

బృంపొణీయోా పాత్రో విధిః, స్వగుప్తాఫల మృద్వీకా కృృమ్టుతురసికా. 

రజక. 16. సమాంగ మర్గభాగాని శీరణూ ద ద ఫృతానిచ, సర్వం సమ్యు 

గ్య్విమధ్యాత్ష మానం లీడ్యా పయ; ఏ'బేత్ హ ప్తి ఛుక్రా శ యో "ంశ్చ 

దోషా న్వంధ్యాసుత పదం. 17. 

ఏనుగపచ్చేరు ఆముదపు వేళ్ళు పిల్లిప్రీచరము వానితో నిద్దముచేసిన శేయిగాని 

పాలు గాని శృణపంచమూాలములతో సిద్ధము వేసిన చేతినిగాని పాలనుగాని 'బెల్లముతో 

తొరగన మూ క్రీ, కృచ్చాాదిరో గములకు మంచిది, వట్టి వేళ్లు దర్భలు గల్లు చెటికు వీటి 

వేళ్ళతో నైన క షాయమును చల్లార్చి ప్రాతఃకాలమున నియతేముగా ఫుచ్చుకొనిన మూ 
శ్రాఘాతము మానును అని కచముని చెప్పెను. సాంసపాౌది చెట్టు వేళ్లను క షాయముచేసీ 

4 



శ స శ న అదం న 0 i ఆంధ్ర, తాత్సర్య సహితము, వీ 

చేయినూచి అవుమజ్జిగ లతో కలిపి తారిగిన మూత్రాషా వేయు వెంటనే నశించును. ఖదిర 
వీజములను నీటితో నూరితాగిక మూతాఘాతము నశ ్రియునుపహూకంచును. తి జటామూల Us WU - GU 
మునుమ జ్ఞైగ తో త్రాగినను మూత్ర,ఘాతాదులునళించును. మూత్ర ముబంధించినచో కర్పూూ 
రపుచూర్భమును లింగ మునందు రాయవ యును. కా చిచల్లార్నినపాలను తా9గవలయను. 

బియ్యపునీటితో చందనమును శర్క_రతో నుష్తవాతములందు త్రాగవలయును. వ స్టివణు 
కుచస్నిటిలో కూరుచున్ననుస్తవాత 1 హరించును, గముడేన సములో చక్కెరనై చికొని 
తార్తిగవలయును. త్ర్రైలయొక్క- అతి ప్రృసంగముచే రక్తము ్ రవించుచున్న చో సంగమము 
పనికిరాదు. దురదగొండి ద్రాత్ పిప్పళ్లు చెజకు చక్కెర వీటిని సమాకఫాగములంగను, 

పాలు తేనె చేయి సమభాగములు గను చేర్చి తజచి ఒకతులముచొ, సేవించి పాలను 

తాంగవ వీర్యాశయ్రదోపములు నశించును, గొడ్డుతనమును మానును. 

అం చిక, కాదిస్ఫుక ము: ఆ 5 

శో, చిత్తకం శారిబా చవ బలా కాలానునారిబా, ద్రాతాని 
శొలా పిస్పల్య _స్తథా చి తృఫలా భవేత్. 18. త శ్రైవ మధుకం దద్య్యా 

ద్దద్యా దామలకాని చ, మృతాఢకం పచే బేభః కల ,_ రక్ష సమన్నిిలెః. 

10, తీరదోకే జలదోణే తేల్సిద్దమవ తా” యక్, వీత్రం పరి స్తుతేంపైవ 

శర్క-రాపస్థసంయుతం. 20. తుగాతీర్యా శ్చ తత్సర్వం మతిమాన్ పతి 
మిశ్ర యత్ , తతోమితం పిబే త్కాలే యభాదో వం యథాబలం. 21, 

వాతరేతెః పి త్తరేతాః నైవ నేతా శ్చాయో భవేత్, రక్తశేతా 
గృంధిరెతాః వీబీ దిచ్చ న్నరోగతాం, 22, బీవనియం చ వృష్యం చ 

సర్పి శెత న హోగుణం, వ్ర జాహితం చ ధన్యం చ సర్వరోగాపపహాం 
శివం. 28, సర్పి 'రేత త్సియుంజానా శ్రీ గర్భం లభతే చిరాత్ , అ 
సృగ్గోపాం జయే చ్చెవ యోనిదో పాం శ్చ సంహ తాన్, 24, సూత్ర 

దోపేము సర్వేషు కుర్యా చేత చ్చికిల్సితం, 

చీత్రయాలమయు సుగంధిపాల ముత్తువపులగము నల్లసుగంధి పాల ద్రాత్ కొడీసె 

పొలవిత్తుఖు పిప్పళ్లు యస్టిమధుక ను. ఊ సీరిక వీటిని కాలుపలముచొ। ఆగ్గోకము"చేతీలో 

పక్వముచేసి కల్కమునొక ద్రోణయు పొలుమంయొకదో9ణము సీరువీటితో సిద్దము చేసి 
దింపి చల్లార్చి వడియగట్లి 16 ప|| చ క్కారను'వె చి వంశలోచన 16 పలములుక లివి బలదో 

షానుసారము తరిగిన ర క్షపీతయు మున్నగుగోగరులు నశించును, వాతపి త శ్లీషరోగము 
. wD దం ట్టి 

లం నశించును, ఈఫఘృుతము జీవనాషధము, వృప్య యోగము నైెయున్నది. దీనిని సేవించిన 



ప్ర్్టప చకద త్ర=38. అశ" శ్యర్యధి కారము. 
. చక్త 

శ్రీ గర్భవతి యగును, ర క్షదోషములు నశించును. సంహాత్సణు లగు యోనిదోషము 

లన్నియు. నడుగంటును. సమ స్టములగు మూత్ర దోషముల్థం౦దును దీనితో. చికిత్స 

జేయవలయును, 

ఇట్లు చ కృద త్తయందు మూత్రాఘా తౌధి కార్ర, 

త్రూ 

33, అక్సర్యథికౌర రము. 

క రణసు ముగి సెను 

_ఆధ్రి *” అ శృరీరోగ మునకు సామాన్య చికిళ్చలు. $జ్ర- 

న్లో, వరుణస్య త్వచం క శేఘ్టాం శుంరీ గోక్షుర సంయు తాం య 

వమారగుడం దత్వా. క్వాథయిా సా వ్ బీ ద్ధ్ తం. 1. అశ రీం వాత 

జాం హాని చిర కాలానుబంధినిం, పీరతర$ సహాచరీ డర నృత్రూదనీ 

నలః: 2, 'గుంద్రాకాశకుశా వశ భద వె మోారటటుండుకా9 కురంటిశాచ 

వశిరో వసుక సాన్నిమంథకః 8, ఇందీవరీశదం స్టా) చ తథా కాపోత 

నక్తకక వీరతరాది రత్యెవ గణో వాతవికారన త్, 4 అశ్మరీ శర్మ 

శమూత త్రి కృచ్బాఘాతరుజాపవా?, కుంర్యగ్ని మంధథ పాషాణ శీగ్రు వ 

దు గోశ్రరన 1 కి, ర్, అభ యారి గ్వథపలై ః క్యాథం కుర్వా ద్యచముడః, 

రామక మార లవణ చూర్షం దత్వా పీ బేన్నరః. 6. అశ శ రీమాతేకి కృచ్చ 

ఫఘ్నం పాచనం దీపనం పరమ్, హన్యా [| స్టాశ్రిలిం వాతం కటా 

రుగుద మేథ గమ్, 7. 

ఉలిషిణెక్క శొంఠి పల్లేరు వీటికపాయమును యవక్షాగము బెల్ల ముల తో సిద్ద 

ను చేసీ శ్రాగిన చాల కాలమునుండి యున్న ఆళ్ళ రియును నశించును, క్రురుచేరు నోర 

ట దర్శ తిప్పతీ” భదృ్రము సలు కౌశము కోశలు శౌటికు పచ్చనిలాద్దుగ పల్లేరు బ్రా 

హాము నిరత రా దిగ ణమషంబడను. ఇయ్యాదివాత వికారమును హరించును, అశ క రెశర్కర్ 

మూ త్ర తృకృచ్ళ్ళయు మాత్రాఘాత: ములనిది పోంగొట్టును. శొంఠి ఆగ్నిమంథము పాషాణము 

మునగ ఊలిమిరి కరకా్రయు టలపండ్డు కీ నితో కషాయము _ జేసీ ఇంగువ యవక్షూర 

మును చేర్చి త్రాగిన అశరి మూ త్రకృచ్ళర మ అనుపోంగొట్టి అగ్నిని దిపింప జేయును. కటి 

తోడలు గుదస్థానము వేఢస్థానము మున్నగువానిలో గలవాతములను నశింపంజేయును, 

a 

% అశ రి యనగా మూత్ర ద్వ్యారమునందు. జొయి సటీగెడి. నాశనము, 



క టు ఓ టి నం. క 

ఆంధ తోత్సీర్య సహితము, ఏఏఏ 

pe పొపారా భదాది ఘ్ఫుతేము, కుతూ 

వో పాపాణభేదో వనుకో వళిరో౭_శ నకం తథా, ,శ తావరీ 
యత్ ఈ . నాం చి శ్యదంస్త్రా చ బృహతి కంటకారికా. 8. కవోతవక్రా,ర్త గల కాంచని 

న్ట్ర గుల్మ కాకి వృషూదని భల్లుక ER వరుణః 'శాకజం ఫలం. 9. య 

వాః కులు స్థా కోలాని కతకస్య ఫలాని చ, ఉవకాదివతీవాప మే 
ఫం క్యా ఖేళ్ళతం ఘృతం, 10. ఖఫిన ల్స్ వాతసంఘా తా మస్, రీం యప 

మేవ తు, వైరా న్వవాగణూః "'పేయా శ్చ క శవూయయాణే పయాంసి చ 

భోజనాని చ కుర్వీత వన్రేఒస్మి న్యాత నాళ నె, li. 

కొండపిండిచెక్క_ మోదెన వేళ్లు నీనుగుపిప్పళ్లు వల్లి పీచర పల్లేరు వాకుడు బ్రాహ్మీ 
గోరంటు పట్టి వేళ్లు గన్నేరు ఎజ్రగ న్నరు బదనిక ఉఊలిమిరి వెలగపండు వీ క్వాభయులోే 

ఊపషకాదిగ ణౌషభయులను వ్రతివాపముచేసి సీ నేతినిచేసి సేవింపవలయును. ఇయ్యది నాత్ర 

జమగు నశ దీవోశగముళు తీష్రు ముగా పోంగొట్టును, మారపదార్థ ములను గంజి పేయ కష్టా 

యములం సు చని భుజింపవలయు కు, భాతేనాకక వర్షములగు వానిని 'భుజింపవలయును, 

న్, డోవకం ౦ సంభవం హాంగు శాశీసద్యయనుగ్లులు వ్ లా 

జతుకి తుళ్ణకం చ ఊవకాది రుదాహృతకి, 12. ఉపుకావిః కఫం హస్తి 

గణో మెదోవిశోధని, అక్ష్మరీశ ర్క_రామూత్ర, శూలభ్నుః కపగు 
ల్మనుత .* 18. 

చెటికు “సంధ వల వణాము బ్రంగువ కండు తెజిగులగు కాసీసములు గుగులుము 
యా , 

శిలాజిత్తు మైలుశుత్ధము ఇయ్యవి ఉప కాది గణము, ఇని కొఫమును పోంొట్టి మెదడును 

కుద్ధిచేసి అశ క ర్యాదుల న నశింపజేసీ గులాదులను పో౭గొటును, 
యా లు 

-ఆఊ్ర సకాది ఘృతము. గిజా. 

వో, కుళ8ి కాళః శరో గుల బ్రక్క_రో మోరటోశ్వభిత్ , 14. 

దర్శ్భో నిదానీ వారాహీ శాలిమూలం త్రికంటకళ భల్లూకః పాటలీ 
పాఠా పత్తూరోధథ కురంటకాః. 15. పునర్న వే శిరి షళ్ళ్చ క్యథితా _స్టేమ 

సాధితం, ఘృతం శిలాహ్యూ మధుకం వీచె రిందీవరస్య చ 16. తవుమై 
'ర్యారుకాణాం వా బీజై శావావితళ్ళు)తమ్, భిన త్రి వ శ్రసంభూతా మళ్ళ 
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రీం మప మేన తు. 17. షరా .న్యవాగూః చేయా శ్చ కపాయాణి ' 

పయాంసే చు భోజనాని చ కుర్వీత వరైజ-స్మి న్సిత్త తనాశ నే, 18. 

కశ కాశ ములు అల్లు నల్ల చెజుకు చెజకు వేళ్లు పళ్తేరు కొండ పిండి దర్భ శాలియమా 

లను త్రిక ంటకములు 'సాటలి అగరుథోొం ఠి చేలగురుడు చేంతాడి పత్తూరము గోరింట 

శిరీషము ౧ లిజేన వీటితో-నెన కపాయములలో సాధించి చినదియును, శిలాజిత్తు మధుకము 

కనులవీజయులు దోసకాయ కరుబూడావిత్తులు పీక్రిత్రో _పృతివాపగు వేయంబడినవియు 

నగు నేతిని పితాశరీరో గులు తాగ వలయును, 
౨జీ (WU 

డ్రి పరుణొది ఘ్ఫృతిము, OE 

నన 

న్లో, గణే వరుణకాజా చ గుగ్గు ల్వేలాహ రేణుభికి కుష్టముస్తా 

హ్వమరిచ చిత్రకి! ససురాహ్యయెః. 19, ఏతే స్పిద్ద వుజూ సర్చిరు 

మకొదిగణేనచ భీన త్తి కఫసంభూతా మతే రీం తప మేవ చు, 20, 

శూరా న్య వాగూః చేయా ER కపహాయాణి పయాంసి చ, భోజనాని 

వ్రపర్వత న న్క ఫనాళ నె, 21. వరుణా ర్పగలాశిగుః కర్యా-6 మ 

ధుశిగు కాకి, 

నర ఏకహడర్ళో నుక చితకా, లం ళన చ 

బ్బ్భప త్రీద్యయ మే వచ. 2కి, వరు కాది? కో 'హ్యావ కఫ మేదో నివార 

ణక్కి వినిహ సన్తి శిరిశళూలం గుల్యాద్య | నరవిద ద్రభిన్ 24, 

వరణాదిగణములందును గుగ్గి అను నీలకులు శః కోస్టు తుంగము స్తు మిరియ 

ములు చ చిత్రమూలము జేవజారు పటిక షాయమందు నుషి కాదిగణుమును ప్రతివా పనమువేసీ 

సిద్ధము చేసిన మేక పాలు కఫాళ్ళ రినిపోంగొట్టును. కఫనాళకములగు త్షారాదుల నిందు 

భుజింపవలయును. ఉలిమిరి నల్ల గోరింట మూసగ తీయమునగ మేషశ్ళంగి నెమిలియడు . 

గుచెక్క_ దొండ వండు అగ్ని మంధము ఇెజికు ైరీయను శిరీషము దర్భ పరివసుక 

చి శ్రక ములు పిల్లి పీచర బలము అజశ్ళంగి దుష్టుపుతీ” వాకుడు ఇయ్యాది వరణాది 

ను, కఫమేదని వారణము, శిరళ్యూల గుల్మ ము విద దధి మున్నగువానిని ఇది నశింప. 

జేయును. 

ఆధ సరగొదిక పోయము. ర్రిఆ్రా- 

నో, వరుణత్వక్క_హాయం తు వీతం చ గుస ససంయుతిమ్, అక 

రీం పాతయ త్యాళు వ స్తళూల నివారణమ్, 25, యవశ్రూరం గుడోని. 
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శం వి త్పుష్పఫలోద్భవమ్, రసం మూ్రేపిబ ఎధఫఘ్నం శర్క_ రాళ్ళ రి 

సకన్. 26, వి ద్యరుణమూూలక( ౩ క్కాాథం తెత్క_ల్క_ సంయు తం, 

కాగ్గథ శ్చ శగ్రమూలోక్టః కదుప్లో న్ ,రఘాతక 8, 27. నాగరవారుణ 

గోక్షుర పాపోణథేదక పీతవల్క_ ద! కథః, గుడయావళూకమి శః 

వీతో హ _న్య్యశ్నరీ ముగ్రామ్, 28, వరుణత్వక్షిలా'భేద కుంఠీగోత్షుర కక 
కృతః, కపొయః మారన ఏంయు క్తశి శర్క_ రాం చ భన తపి, 29, శ్యదం 
ఫె0రండపత్రాణి నాగర వరుణత్వ చమ్, ఏత త్మా సథవరం వ్రాతకి 

పిట్ దళ శ్ర గిఖేదనం. 80. మూలం క్యోోదంస్ట్రాక్షుర కోరుభూకాత్ శీ 
రేలా ష్టం నీ తీద్భయా చ్చ ఆలోడ్య దధ్నా మధు లేణ సయం 

దినాని న ప్తాళ్ళర భేద నార్థం. 81, పక్వేమ్యాకురసః శూరః సితాయుకో 

శ ర్రీహరక హాపాణరో గవీడాం సౌవర్య బయుకా సురా జయతి. 82, 

తద్వన్న నుదుగ్ధయుక్షా త్రిరాత్సం తిలనొలభూతిశ్చ. 99. 

లిమిరికే సాయవులాన చెల్లమున కలిసి ర్ అశ్ళ రులు శీఘు ఘుంము-గా నశిం 

చును, పక్తిస్టకూలలు నశించును. యవక్రారనును చెల్లముతో. పుప్పఫలగసమును త్రాగిన 
మూత్రబంధరు శర్క_రాశ్యరులునశించును. ఉలిమిరి-చెక్క. కపాయములోే కల్క_మును 

వెచి త్రాగినకు మునంగ చెక్కుక సాయమును గోరువెచ్చగా ల్రౌగినమ అశ రి నశ్లిం 

చును, , శొంఠఉులిమిరి పల్లేరు కొండ పిండి వేళ్ళు బ్రాహ్మీ వీటికహేయములో యవ 

క్షారము బెల్ల యు గలిపీత్రాగిన , శరర అశ కులం నళించును. డఊలిమిరి కొండపిండి 

కంఠ పబ్చేరు వీట్రిక సూయ మను యవక్షారముతోత్రాగినచో శర్క_రలునశళించును. ఫలే 
రు ఆముద పాకలు శొంఠి ఉఊలిమిరిచెక్క పటిక మయమును ప్రాతుకాలమునందు కా 

గిన నశ్యరులు నశించురు. పల్లేరు తిలక పుచెక్క. అమదప్పుచేళ్లు వాకుడు వీటిని పౌ 
ల? శోనూ3 పెణుగుతో కలీవీ ఏడురాక్టు, లు త్రాగినచో నళ్ల నశ రులు నశించును. చేదుసార 
రసమును యవక్షారము చక్కెర వీటిన కలిపి త్రాగిన చో ఆళ్ల రులు నశించును, అత్మ. 
రీబాధను సావర్చలవణముతో చేరిన కల్లును త్రాగిన పోగొట్టును. నువ్వు క'శ్రైలంగాల్బిన 

బూదినితాగివనను మాడు రాతు లలో పోగొటును, ' 
(UW (UW రు 

అధి ఏలాదిక్వాథము. ర్రిజ్రా- 

న్, వలో పకుల్యా మధు కాళ్ళ భేద కొంతీ శ్వదంప్టా” వృషకో 
రుబూే క ER? 'క్యాథం క్షి కో దశ్శజతు ప్రగాథం సళర్క_ శే ౩ చాక రిమూూత్ర 

కృ చ్చే. రశ, 
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వలపులు పీ పిప్పళ్లు యష్ట్రీ మధుకయు కొండపిండి వేళ్ళు శేణుక బీజములు పళ్తెరు అడ్డ 

సరము ఆ ఘదసుపు వీటిని కహాయమును నేనీ పెన్నేరు లక్క. వీటిని కలివి సేవించి 

శర్క్యూర మూ కృకృ చ్చీ ము అశ రులు నశించును, 

ఆం శ్రీకంటకాది చూర్ణము. థతా- 

క, త్రిక ంటక స్య ీజానాం చూర్షం మాత్మీక సంయుతం ఆసి 

శీ శేణ సస్తాజొం పీబీ దశ రినాశనం, 35. శక్రాళ్ళర్యాం తు సామా 
నో $ విధి వళ రినాశ్న౩, 

పళ్చేరుగింజలను ఎడిగొట్టి తేనె నందు కలిపి మేక పాలతో చేడుదినములు శ్రా 

నిన కల్లుగట్టుటు (అనగా నశర్ణీగోగయు) మానును. తెల్లతళ్ల రియందు అశ్ల కరీసామాన్యో 

చికిత్సను చేయవలయును, 

అ పాహేణ భేదచూర్శము, థయా- 

శ్లో, పాపాణ భేదం వృవకం శ్వదంప్టా) పాఠాభయావ్యో పశ కీనికుం 
భాః, హింస్రాఖరాశ్యా సితిమూగ కాణా మేర్యారుకా చ్చత్ర త నుసపూ చ్చ 

వీజం. 86. ఉపకుంచి కాపి గుస వెత సాన్లుం స్యా జ్ర బృసాత్యో హాప్పు 

పూ వచా చ, చూర్తం దశ్శరిభేదిపక్యం సర్పి శ్చ గోమూత్ర చ 

తుర్దుణం EE 87. 

కొండపి డి వేళ్లు అడ్డసరము పల్లేరు అగరుశొంక కరక్క్శాయలు శ్ శొంఠి మిక 

యములు పిప్పళ్ళు క చ్చూరము కరక్క్మా_యలు శాలింఒశాకము నక గాదో సవిత్తులు ము 

న్నగువానిచూర్చ మును నాల్లు బు కెట్టనో యూ త్ర ముతో నిద్దముేని చేతితో" త్రాగిన నశ రులు 

హరించును + 

అరి కులతే చూర్తము, దము 
౧0 మా 

న్లో కులుత సిధూల్లే విడంగ సారం సశర్క_రం శీతలయా వళూ* 

కం, బీజాని కూపొండక గోక్షురాభ్యాం నః తేం పచే న్నావరుణస్య తో 

య్ 88. దుః సాధ్య సర్వాళ్ళరి మూత నషా మూత్రాభిఘాతం చ స 

మూత త్ర బంధం, ఏతాని సర్వాణి నినా సన్తి శీఘ్రం పరూథివృష్షూ నివ వ 

పాతక BT 

ఉలవలు ఊసెంధపలవణము వాయునిడంగములు కలకండ కర్పూరము యవశ్షూ 

రము గుమ్మువువిత్తులు పళ్లేరు వీటితో పృ తివాపమును వేసి ఉళిమిరిక సాయముతో శే 

తిని త్రాగిన ద.స్సాధ్యయులగు సళ్ళ గీరోగము లన్ని యును మూ శ్ర్ కృచ్భము మూత్రాభి 

వ వాక 

సా 
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ఘూతము మూత్ర బంధము మున్నగువానిని వ జాము వృతీములగుంపునువలె నశింప 
జేయును 

=్రుర్రి శోరాది చంచదమూల ఫఘృుకేము, లీ 

శ్లో. శొరాదిపంచమూల్యా వా కషాయేణ పచేక్షృతమ్స్ వస్టం "ఛ్ 
౭ ఇం టి | లం క. కద, _ . అక | న్ గోక్రురక ల్కేన సిద్ధ మద్యా తళ? రమ్. 40. అశ్ళరిమూ త కృ చ్చ) 

ఘ్నుం శేతోమార్లరుజాపహామ్, 

తృణపంచమూలముల కచూయము లో పళ్లేరుకల్కమును 16 పలముల నేతిని పక్క 
వ 9 జ్ క ష్ వర్మ జగ మే ఇళ్ల ముచేసీ చక్కెర కలిపి సేవించిన అళ్ళరి మాత్ర కృచ్భ ము మున్నగు మూత్ర రోగములు 

హారించును, 

ప్రా వరు ణాదిఘ్ఫృతము, లి 

వో, వరుణస్య తులాం మంక్లొం జలద్రోణే విపాచయెత్ . 41. 
పాదశేషం పరిస్రావ్య ఘృతవ స్థం వపాచయేత్ , వరుణం కదళీం బిల్వం 
తృణజం  పంచమూలకమ్, 42. అమృ'తాం చాశ్ళ జం చేయం బీజం 
చ తృనుపోద్భవమ్, శతపర్వతిలత్రూరం పలాళత్రూర మేవ చ 4కి. 
యూధికాయాళశ్ళ్చ మూలాని కార్తి కాణి సమావపేత్ , అస మాత్రాం 
విజ్ జ్ఞంతు నక్రైేశకాలాద్యపేవయా. 44, జీకే తసి న్చి'బే త్పూర్యం సా Cy y | 3 . దం ఆత్ర 

స 9 గ్గ ె ( క గుడం జీర్ణం తు మస్తునా, అశ ౦ శర్కారాం చైవ మూతృకృచ్చం 

చ నాళ్యయెత్ . 45. 

ఉ లిమిరి చెక్క చూర్దమును దోణపునీటిలోో పక్ళముచేనీ నాలవపాలు మిగిలి ౬ 
౧ 

నప్పు డక ప్రస్థము "నేతినిపకరము వేసి ఉలిమిరి అరటి బిల్వము తృణపం-చమూలములం 
కరక్మా_యె కొండ పీం డ్ వేళ్ళు త్రృపుషబీజములు వంశలో చన తిలక్షారము మున్నగువానిని My 

ఒకొక్క. కొలుపలము తీసీ స్రైతివాపమునిచ్చి చేశ'కాలానుపారన్సుా త్రాగి జీర్ణమైన 
గయల 

కీమట 'పౌగిత బెల్ల మును మజిగ లేటతో శాగినచో అక ర్యాది రోగములు నశించును. 3 09 జ (UW రా 

న్లో, బధ్నాధికారే య జాలం సె౦ంథవాద్యం పశీర్తితమ్, త్ర 
శైలం ద్విగుణత్రీరం పచే ద్వీరతరాదినా. 46, క్వాభన పూర్వక 
ల్కే_న సాధితం తు భివగ్ళరై 8, వత తైలవరం గ్) మశ రీణాం వినా 
శనమ్. 47. ' మూత్రాఘాతే మూత్రకృ చ్చే) విచ్చికే మధితే తథా, 
భగ్నా శ్రమాభిపన్నే చ సర్వధైవ వ్రళస్య తే, 48. 

42 



2048 చ క్ ద త్రా33, అశ ర్యధికార ము, 

(బృధ్నరోగ పుటధి కొారమునందు జెప్పిన గాంధవాది తేలమును కండుకెట్ట"పాలు 

వీరతరాదిగణకపాయమును కల్కను చేసి పకషముచేయపలయును ఇయ్యది అశ రిని 

ఫోంగొటును. మాతాఘాతాది మూతే రోగముల నన్నింటిని హరించును, 
టు Cs క 

ధి వరుణాద్య తై లము. Oa 

న్ త్వక్పత,మూలపుస్పస్య వరుణా త్న త్రికంటకౌత్ , కసా 

యేణ పచే తెలం వవన్సినా స్థాపనేన చ. 49. శర్క_రాళ్ళరిళూలన్నుం 

మూత్రకృచ్చ్య్రనివారణమ్. 

ఉరిమిరిణెక్క... వేళ్ళు పూవులు పల్లేరు వీటికపషాయముతో తై లమును పక్షము 

చేసి యుంచి వస్తులయం దుపషయోగించిన శర్యర అశ రి శూల మూత్ర, కృచ్చము 

నశించును, 

_వఫ్లై(ర్రె శ ల్యోద్ధరణాద్యు పాయములు. వా 

న్, శల్వప్ త్తా మళొమ్యంతీం సృత్యాఖ్యాయ సముద్ధేత్ , 

50, పాయుక్షి పాంగులిభ్యాం తు గుద మే్జాన్దరే గతాం,. సెవన్యాః 

సవ్వపా గే రి చ యనమాత ౦ విముచ్య తు. 51. వణం కృత్యా న 
2 క 7 ధా 

కీమాతంకరే తాం శన్ర్రకర విత్, భిన్నేతు వస్తా దుర్జానా న త్నుః 
wr ఆళి —_ 8 98 

స్యా దక్ష రీం వినా, ర2, నిక సా మశ్ళరీం వరా ద్వ రకం చ 

నిష ₹త్ , హృతాశ రీ కదుస్టాంభో గాహ ఛ్ చ్చ 

తమ్, 58, గుడం మూత్ర విశుద్ధ్యర్థం మద్వాజ్యా క్రవణం తతెక్సి దద్యా 

త్చాజ్యాా త్ర హాం చీయాం సాధిత'ం మూత్ర, కోధివిః, 54, ఆదశా 

హం తతో దద్యా త్పయసా మృదునోదనమ్, స్వేదయె ద్య్యవమధ్యా 

0 అలో య 5 

థ్యం కపామైః మూళయే ద్వ్శణమ్. ర్ర్, వ్రపౌండరీక మంజిస్టా యపస్టి 

లోభ) శ్చ లేపయేత్ , వతై శ్చ సలిలైః సిద్ధం మృతి మభ్యంజనే హితం, 

56. అవశానే తు సపాహా దషణే చాహోి చేవ్యలే, వైవా 

న్నాభ్యాం తు యా లగ్నా తాం విపా ట్యాపకర్ష యేత్ . 57, 

శల్య చికిత్స నెటి(గిన వె ద్యుండు అసాధ్యములగు నశ రులను వదలివెటి గుదసా 
ద ఆశ లు థి 

నముననున్న కెండంగుళ ములదూరమును అశ రిని త్రీకి జేయవలయును. బీవనియొక్చొ ఎడ 

మ ప్రక్కన యవగింజంత వదలి గాయమును చేసి అశ రిని తీసివేయవలయును. తెలివి 

లేషిచే వసి పగి లిఫో యె నేని అశ రీరో? వన
ిఫోవును, నిశ్శే షముగా సశ రిని తొలగింఫ 
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వలయును, పిముట వేడినీళ్లతో కాచి భుజింపచేయందనును, మూత్ర త్ర శో ధాకరములగు 

నాపధయులతో సిద్దము చేసి న చేయిని ేయను త్రైగించవ లెను, వ వదిదిన యుల వణకు నిట్టులు 

పాలతో మృదువగు నన్న మున పెట్టవలయును, యవలు తేనె కలిపిన పదార్థ సులతో 

స్వేదము నిప్పించి కపషూాయముతో గాయమును ౩ డుగ వలయును. కము లము ఘం మంజి 

పము యష్టిమధుక ము లొద్దుగ వీట్రి5సనుతో ప్రూయనలయును. వీటితో సిద్ధము వేసిన 

చేతిని రుద్దుట మంచిది, ఏడుదినములవఅకును గాయమునూన దేని వ్ర ణఆమునందు కండు 

చుటిక లును చేయవలయును. దైవయోగమున బొడ్డందగ్గణ సం కృమిం చిన యళ రిని 

"పెక ల్సి పోయగెట్టవలయును. 

3ందు శ ర్గదికొౌక్జ క రణ; సున్ని ఇట్లు చృక్కద త్రయం ఆశ కధ్ పృక్ రణము ముగి సెను 

RRR బాలు ree 

3౪. ప మెహాధికారము. 
సూ 

న్లో, శ్యామాక కద వోద్దాల గోధూను చణకాథక్ర, కులు 

తాళ్చ హితా భోజ్యే పురాణ మేహనాం సదా, 1, జాంగలం తి క్షణా 

కాని యవాన్నం చ తథా మధు వారిజాతజ మా నింబవహ్ని గాయ 

త్రి తాం పృథక్, 2, 'పాఠాయాకి సాగురోః పీతా దిషిమస్య శారద 

స్వచ్చ, జ లేశ్షుమధ్యసిక ఆాం శనై ర్ల వణవిష్టకాన్. ఫ్ర సాంద్ర మేహ 

న్క_మాత్ ఘ్నన్తి వ్యాపా క్యాథాః సమా క్రీ కాకి దూరా క జేరు 

పూతీక కుంభీప లల వే వలమ్మ్జ లేన కథితం వీతం ( ళు క్ర మేహహరం ప 

మా అత్య wa నరం రి అజ రమ్. 4. _తిఫలారగ్వధద్రామో కషాయో మధుసంయుతి, వీత నిహ 
సె 
ఖసాఖ్యం ప్ర మేహం నియతం నృణాం, ర, 

ప్రా-చినమగు మేవారోగములు గలవారలకు బావులు కొజ్తలు గోధుమలు 

ఊద్దాలకములు సెనగలు ఆరికలు ఊలపలు ఇవి పథ్య ధాన్యములు, అడవి ధాన్యములు చేదు 

గలకారలు యవాన్నము తేనె పీతములు, చేవదారు అరణి వేప చీత్రమాలము 

ఖదిరము అగళుశొంఠ8ి అగరు 'తెల్బకమలము వీటిని వేరువేరుగా తేచెతోకలిపి క్వాథ 

ములను చేసి నేవించినచో జల ప్రమేహము ఇత్ర ప్ర మేహము నుదిరా వ్ర మేవాము 



840 చోకద తర, వ్ర మేజాధి కారము 

సీకతా ప్ర మేవాము శనైః ప్ర మేహము లవణ ప్ర మే హాము పిష్ట్రపు మేహము సాంద, 

ప్ర మేసాము | కృమముగా నకింపంజేయను, దూర్వలు కశేరువు నెమలియద్దు వేరు 

కుంకుమపువ్వు నూత్న జి వాలము వీటిని నీటితో కషాయము. వేసి త్రాగిన శుక్ర ప్ర మే 

పాములు హరించును, “తి ఫలములు ఆన్లువేతము దాతు వీట్రిక సాయమును రేసెతో కలిపి 
లో 

ర్రాగినచొ. EE ప్రమేహాము నళించును, 

కో భాద్రి క పాోయములు, అద్రి క రూ రతా 

శ్లో. లోధాభ యాకట్ఫలము_స్తకానాం విడంగ పాఠార్టున ధ ధ్ర . 

న్వనా సామ్, కదంబ శాలార్జున దీష్ట కొనాం విడంగడార్వీధవ ఫల శ్ 

నామ్. 6. చత్వార ఏతే మధునా కపొయాః కఫప్రమేహాము నిపేవ 

జీయా!, అశాంతా చాతురంగుల్నాన న్వగోధాదేః ఫల తి కాత. 7, స యాక్కి అ స్ సృతురంగుల్యా న్యగ్గొ థా ఇల "నే 

జుంగిర_క్ట సారా చ్చ కాషాథాః పంచ సమూన్న కో, సీలహారిద, ఫేనా 

ఖ్య శూర మాంజిస్టకాహ్వయౌన్ , 8. మేహాన్ హన్యు* క్రమా చేతేస 

దో రకమేహనుర్. కాంథః ఖరూరకాశ ర్వ తిందుకాస (౪ 

తాకృతాః 9. లోద్ధార్జునోశిర కుచందనానా నురిష్ట నేవ్యామలకాభ 

యానాషహ్స్ భఛాత్షరునారిషకవత్స్పళానాం, సిలోత్పలైలాతిని శారు 
లవ” ప్రై న య నే 

నానా. 10. చత్య్వార ఏతే సపితాః కపాయాః విత్తే పమేహే 

మధుసంప్రయుకః. 

లొదుగ కర కాయలు కట్స లము తుంగము సలు వాయువిడంగములు అగ 
యు అని 

రుఫోొంఠి అర్జునవృతీము యవాసయను ,మానిపసపపు శలకియును కణగమి మద్ది 
జె. ల ౦0 ది 

అజమోదలును అను నీనాలుగు విధముల కషాయములలో తేనెను కలిపికొని కఫ 

ప మేహాములయందు నేనింపవలయును. పిప్పళ్ళ శో అమ చేతసముతో న్యగోభా 
ల్ల ల. లం 0 Ur, 

నిగణనుతో త్రీ ఫలములతో మాంజిప ర కచందననులతో వేరుగా ెదువిధ 
6 యా 

ముల క పాయములనుకా చి తే నెతోక లిపీ త్రాగిన నీలము హోర ద్ర ము ఫ్రీసను కారము 

మంజిస్థ్రకము అను ప్ర మేసాములు నశించును. ఖర్జూరము గుక్సుడ్ తుమికీ తిప్పతీగ వీటిక 

పాయములాే తేనెను వేర్చికొని తాగిన ర కప మేసాములు హరించును. లొాద్దుగ అర్ద 
UU ఆవ ఖగ టప జ 

నము పట్టి వేళ్ళు రక్తచందనములును మంజిష్ట కురువేరు ఉసిరిక కరక్కాయలును 

ఉసిరిక అర్జునము నింబము కోష్టులును నల కవులనులు విలకులు పసప్ప అర్జునవృత్ 
{౧ . . 

పుచెక్కు. యును. అను నీనాల్లు శ అగుల కషాయము ౬ను ేనెకలీపి గినచో శ్ర మెహ 

ములలో హితకరయు అగును. 

తా 
UU 
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~ఇక్రార్రీ ఛి న్నాదికాషథములు, da 

వ్ల, ఇిన్నావహ్నికపాయేణ పాఠాకుఠజ రావుఠం, తికొం 

కష్టం చ 'సంచూర్ల్య సర్పి -శ్రేహా వీబే న్నన 11. ఖాదిరపూగ క్వథం 

లో 
యేల్. 12. పాఠాశింవదుస్సర్మ మూర్యాకెంళుక విందుకమ్ , కవిళ్రానాం 

భివక్ శవం టా హ స్పిమేహే (స్రయోజయేత్ , 18, క ౦పిల్పస _స్పచ్చద ఇ" 

లజాని విఖీక శాపాతకకాటపని, క విర్ణను స్పాణి చ చూగ్షి తాని మ మదే 

ణ లివి త్క_ఫవి త్త మేహీ, 14. సరషమేహాహా రా భా శా S$) రసః తూ 

దనిళాయుతః, కషాయ (సన్ర్రీఫలాదారుము స్పకే రథనా కృతః, 15, 
\ 

ఫలత్రి, కం దారునిశాం విశాలాం ము స్పం చ నిఃకాషథ్య నిశాంశో కల్క_మ్, 

పటే త్క_ పాయం. మధుసంపృయు క స్త సర్వేషు మేహాషు సముబ్లి 

తేషు. 16. 

తిప్పతీగ చిత్రమాలముల కహాయములో అగరుశొొంఠీ కోషు ఇంగువ కటుక 
© 

EN కదా వ్యాయే వి వ్రజేత్, అన్ని మంథక పాయం తు వసామేహె ప్రయోజ 

రోషిణి వీటిచూర్హ మును కలిపి ఘృత వ్ర సాహి శ్రాగపలయును. తెల్లచం డ్ర చం ద్ర 

పోక వీటి కసాయమును మొద్రప్ర మేపి శ్రైగ వలయును, అగ్ని ముంథక సాయమును 

వసాప్తీ మే హమున: దును అనటం శికీషము యవాస చా? కింశుకము తుమికీ చెక్క 

వెలగ విటికహెయమును పా స్పిమేవాయునందును కంవీల్లము స _ప్రచ్భదము శాలపర్టి 

ఆండ్ర, రోహితల౫డ్డి కటజము ( గిరిమల్లి క్ర వెలగ రాతీప్రూవు వీటిచూర మును కన 
జం 

తో కఫపీ శ్రమేహమునందును నేవించవలరయును. ఉఊసిరికరనయు తేచెపస సప్రుతో చేర్చి శ్రా 

గిన యన్ని "విధములగు మేహాము బు నళించువ. లేనిచో తి త్రీ ఫలములు జేవచారువు తుంగ 

ము స్టలతొ కపాయమును గాని త్రాగవలయును. త్మిఫలములు వ్రూనిపసపు ఇంద్రవారు 

ణి తుంగము స్త వీటిక షాయములో పసపుపొడి వేసి "లే నెతో త్రాగిన ప్ర మేవాము అన్న 

అధి మా,నిపసపఫు కసపాయెము, ధిక 

శ్లో కటం కశురీమధుక త్రిఫలా చిత క మెక్కి సిద కషా 
౧ క్ స్ప్మె ౨ ధి 

యః పాతవ్యః "ప, మేహాణాం విసోశన . 17. త్రిఫలా దారుదార్య్యబ్ద 

కాాథ మద్ర అ  మేవాహ్య, కుటజా సనదారి: వప ఫలత్సయ భ వొ 

భవం 18. క్ర త్రేఫలాలోవాశీలాజతు పథ్యాచూర్లం చ 'ఫీఢ మేకైకం, 
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మధునామరాస్వరసఇవ సర్వా స్తే నేహా న్నిరస్యతి. 19, శాలముష్కక 

కంవిల్ల కల్క_ మశ్షుసమం వత్ థాల్రి గ నేన సత్షొద్రం సర్వ మేహ 

హారం పరమ్. 20. 

మ్రానిపసపు మధుకరు త్రి ఫలములు చిత్ర, మూలములు వీటితో చేసీన కషాయ 

ము మేవాములను పోంొట్టును. త్రి త్రీ ఫలములు వచారు మ్రూనిపసపు వీటీకపూయమును 

"తేనెతో త్రౌగిన బ్ర మేదాములు" నశించును. లేనిచో కిోస్థు మ్రానిపసప్పు జీవ 

దారు త్రీఫలములు వీటికషైయ మైనను వ్ర మేహమును పారించును, త్రి ఫలములు మం 

డూరము శిలాజిత్సు కరక్కాయలు వీటిచూర్జమును లేనెత్ోనాకిన ప్రృమేహములు న 

శించును. తిప్పతీగెరసము అర్జునపు చెక్క. ముష్కును కంపిల్రము వీటిక ల్క_మును అక్ష 

మంత త్రాగి(ను ఉసిరిక రసముతో లే నెను త్రాగినను సర్వ మేహాములును నశించును. 

-ం్రి న్య గ్రోధచూర్ష ము, 9అా- 

న్లో న్యగోధోదుంబరాశ లే స్యోనాకార గ్వధాళనమ్, ఆము 

జంబూ శ విత్ధం చ న్రీయాలం కకుభం ధివమ్, 21, ముధుకోమధుకిం 

లోధ్సం వరుణం పారిభ ద కం పటోలం మే వశ్ళంగీ చ ద్టి చిత్ర, క్ర 

మాఢకీ, 22. కరంజ తి ఫలా శ క్రభల్లాతక ఫలానిచ, ఏతాని సమభా 

గాని శ్లశ్షచూర్లాని కారయేత్. 28, న్యగోధభాద్యమిదం చూర్షం మధు 
me 

నొ సహ శేహాయేత్, ఫలత యరసం చాను వీబే నూతం విశుద్ద తి, 
_ య —34 (U) mp 

24. ఏలేన వింశతి శ్లేహా మూత్రకృచ్భాాణి యాని చృ పృశొమం 
గారీ WU లీ 

యాన్తి యోగేన వీడకా న చ జాయతే. 25. న్యగ్రోథాద్య మిదం 

త్యత్ర, ఇావమ్రజం న సి సి గృహ్య ఈ 26. 
అంక 

మట్టి మడి రాగి "పెద్దన్రూను అద్దు వేళను తేక మామిడి నేవేడు వెలగ ప్రయా 

లు అస్టనవృక్షము చండ్ర మధుకము ముల్లంగి లొాద్దుగ ఉఊలిమిరి "వేప చేదుపొళ్ళ 

పల్లేరు దంతి చి త్ మూలము ఆధకి "నెమ లిఅడ్డు శ్రివంమలు కొడిసిపొల జీడి వీటిని 

సమానథాగములన గా తెచ్చి చూర్ణము చేసి తేఇతో సేవించి తటువాత త్రిఫల 

ముల యుదక ముతో త్రాగిన మూత్రము కుద్దమగును. వేనివలన వింశతి చే హవ మను 

శాంతిం చును. పిడక వ్యాధులు వష్టశే పుట్టను. ఇయ్యది న్య గో ధా దిచూర్షము, ఇందు 

నూమిడి "నేెటేడును విత్తులు. జేర్వనలయును. 
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“భరి శ్రికంటక తైలము, రి 

శ్లో, తికంటకాళనక సోమవళ్కై. రృల్లాతకై స్పాతివిపె 
౧౧ (UU అరిటి ఎ 4 ని ౦ 

స్పలోధై ౫, వచావటోలార్టున నింబము సై ర్యరిదయా దీ స్ట్ప 

దక్ శ్చ 27, మంజిష్టపాఠాగురు చంద నై శృ సరె ( స్పమసెః క 

వతజేము, మేహేము లే లం విపచెద్గ థం తు వ్ల్తెవు మిశ ౧ 
' శ్ర త్రి 

లశ్ష చేమ. 28, 

పల్లేరు ఆకె తెల్ట్చచం డ్ర్ నల్ల జీడివిక్తులం అతివస లాద్దుగ వస చేదుపొళ్ల అర్జున 

చెక్కు. చేపవేళ్లు కుంగము సరు పసపు అజమోద కమలకులు మంజిస్ట్రము అగ రుక్ తి 

ఆగురు చందనము వీటితో తైలమును పక్వ్వము వేసి కఫవాతపు వ్ర మేహములకు నీయ 

వలయును. పి తప మేహమలయందు "నేతిని పక్షయ చేయవలయును, తి దో షార్థమగు 

దానికిని త్రిలితణములందును మి శృముచేసి ఈయివలయును, 
GU 

! _ం్రి ఛాన్టంతర ఘృతము. ర్రిఆ్రా- 

న్లో, కఫ మేహహర; కాషథ స్పెద్ధం సర్పిః క పీతం, వి త్రమే 

హభ్ను నిర్యూహసిద్ధం పిత్రే పాతం ఘసైతం. 20. దశమూలం కరంజ 

జ్యా చేవదారుః హోరీతక్షీ వర్చాభూ ర్యరుణోద స్టీ చితకం సవునర్న 
"వం, 80. సుధానీపకదంబా శ్చ బిల్వభల్లాత కాని చ , శోరీవువ్క_రమూ 

లం చ విప్పలిమాలమేవ చ. 81. పృథ గ్లశపలా న్భాగాం స్తత స్టో 
యౌార్మ్శ శే పచేత్ , యవకోలకులుకానాం వస్థం ప్ర స్థ చ దాపయీత్ 

రిల, తే పాదావశేశే నుణ నృత వే స సృస్థం విపాచయేకే సిచులం త్రిఫలా 

బుర్జీ రోహివం గజవీప్పలి, 88. శృంగ బేరం విడంగాని వచా ప కంవీల్ల 

కం "కథా, గర్నేణానేన త తెల్సిద్గం పాయయే త్తు యఫాబలమ్. 84, 
ఏత ద్ధాన్వగ్తరం నామ విఖ్య్యాతం సర్పి రుత్తవుం, కష్టం గుల్మం ప్రే 

హోం "ళ్ళ శె(ంయభథుం వాతశోణితమ్. 85, ఫ్రీ హరాదరేం త నా వి 

ద్రథిం పీడకా శ్చ యాః, అపస్తారం త ఖోన్నాదం సర్పి సేత న్నియచచ్చతి, 
86. ప్పథక్తాయార్మ ణే తత్ర, పే ద్ద్రవ్యా "కృతం శితెమ్క శతత్రయా 
ధిశే తోయ ముళ్సర్ణ కృమరేో భ వెల్, 87. 

కఫ మేవాహరములగు కహాయగులతో చేసిన ఘృుతము కఫమునకును వీ త మేహహర 
క షాయసిద్ధఘృృతము పీ తమునకును పీతములం, దళమూలము ఇలు తెజగులగు నెములియడు జాని ౧ 



న్ బొయనాముానుల కు ప కశారము, 844 చక్రదత్తడాకర, ప్ర మేహాధి 

వీరులు దేవభారు కరక్క్మాయలు గలరు ఊలిమిరి చిత్ర, మూలము నఖమనుగంధ ద ద కము 

'జెముడుపాలు కడిమి మారేడు సల్లజేడివి శ్రనముణి కచ్చూరము బోడతరము అగురు 

శొంఠి వీటిని "వీ అ్వారుగా పదిపలముల చాొ॥ తీసికొని 256 పలముల నీటిలో పకరముచేసి 

యవలు ఈ లవలు 1ధపలములచా "వైచి చిపక్వమువేసి నాల్లవ పాలు మిగిలియుండ గా 165 1 

“సీయినందు వైచి పకర్షము( జేయనలయును, జల వేతసము త్రీ ఫలములు గంటుఫెరంగ 

రోప్ పతృణము ఏనుగు పి బృళ్ణు ఆల్లము వాయువిడంగములు వస కంపీల్లక యు ఫీట్రిక్ష 

ల్క-మునందు వై చి సిద్ధము చెసిన ఘృత మును బలానుసారముగా "సేవించిన కుష్టుగుల 
అకాల 

ములు (ప్రమేహములు “పులు వాతర కృములు ప్రీహోదరములు మూలనోగమ్సు వి 

ధి పీడకవ్యాధులు మృగీరోగము పిచ్చి వీటిని పోగొట్టును. 

| (రై త్రూ్యూషణాగుటికలు, ఫయా- 

న్లో, తికటు త్రిఫలా చూర్ణ తుల్వ యు క్రం తు గుగ్టులువ్, 
mM UU 

నోక్షుర కళ్యథసుయు కం గుటికాం కాండే గ్భివక్ వీ, దోవకాలబ 

లాపేతీ భతు యే చ్వానులోమికిమ్ న చాత్ర పరిజా రో ఒ స
ీ కర క్ట 

> వద జ జడ 0 © న్ 

ర్యా ద్య ఛేష్పితేమ్. వ్ర, సృమేహో న్గూత్రాఘాతాం శ్చ చాలరోగో ద 

రం జయుత్ 

శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు త్రిఫలములు నీటి చూర్జమును సమముగా గ గ్లిలము 

లో 

ప మే రాయులు మూ త్ర రోగములు ఊదరరోగములు నశించును, పథ్యము లేద వల 

పల్లేరు” క్ర ష్రాయములో వైచి మాతే సంజేసి దోప  శాలబెలముల ననుసరించి యి 

(ల నవనిని చేయవచ్చును. 

. శాలసారాదితోయేన భావితం య చ్చిలాజతు, 40. 'వీబే 

-తేనవ సంశుద చేహాః విషం యధథాబలమ్, జాంగలానాం రసె 
వ [0 ౬ నా 

సా సి పీకే చ ఏ. 41 కః ద సరం తిసి స్టీన్ణ చ భోజనమ్. 41. కుర్యా "దేవం తులాంయావదు 

పయుంజీతి మానవ మధుమేహం విహాయాఒసౌ శర్మ_రా మశ రీం 

తథా వపు ర్భర్హబలో పేతః శ థొతం జీవ త్వేనామయః. 42, 

శాలసారాదికపషాయముతో భావన చేసీ శిలాజితును నూరి బలానుసారముగా 

భత్షైంచి జీర్జిం చిన సీమలు అడవిజంతువుల మాంసపురసముతో భుజింపవలయును. ఇది 

మధుమేవాములను తప్పు తక్కిన శర్క_రాశ్ళ రులనన్నింటిని పోంగొట్టునుః, 



ఆం ధ్ర న తాత్పర్య స సహితము. శర 

-అధ్రి నిడంగాది లేవ్యూను. ్రితా- 

శో, ప్డ ౦గత్రిఫలాముస్వై సె; కణయా నాగరేణ చ, 4కి జీర 

కాభ్యాం ' యుతో పొని ప్రమేహా నతిదు స్తరాన్ లోహో మూ 

ల్రేవ్కా రాం శ్చ సర్వ "మవ న సంశయ:ః, 44. 

వాయువిడంగములు (త్రిఫలములు తుంగను స్తు పిప్పళ్లు న్సొంఠి జ్బీలకలు నలజీల 

క్ వీటితో చేర్చిన మండూరషు మిక్కిలియును 'భ్రయంకరములగు ప్ర మేహములను 

యూ త్రవి కరములనెనను నిస్సంశయము-గా ఫోం గొట్టును, 

_త్రి మువీకా ద్యుపాయములు. ర్రిజ.. 

న్లో 'మూాశ్నీకం ధాతు వుపే ప్య్వెవం యుంజ్యా _త్రన్యా ప్యయం 

గణక శాలసారాది వర్షస్వ క్వాఢే తు ఘనశాం గలే. 45. ద నీలో 

ధ్రశివాకౌన్స న లోపహతాను రజః ఊపేల్ , ఘనీభూత మదగ్ధం చ వ్రాశ్య 

శవ న్వస్థిపోాతి. 46. “వ్యాయామజాతముఖలం భజన్మేహో న్వ్వపో 

హాతి, పాదత త్రచ్ళత్ర, రహితో ఇ శూళీ మునిప ద్యతః- 47. యాజ 

నానాం శతం గచ దధికం వా .నిరన్ల్తరమ్క్ మేహోకా జేతుం బలే 

నావీ సీవారాములకాశనః, 48. శరావికాద్యాః వీడకాః సాధయే చా 

ధవ ద్భిషకి , పక్ క్ న్చికిల్సె దృవ శ్ర తాసాం పానే పృశస్య తే, 49. 

కాషథం వనస్పతే ర్వాస్త సం మూత్రం చ వణళోధసమ్, ఏలాది 

"కేన కుర్వీత తైలం చ వణరోపణమ్. | 50. ఆరౌగ్యభాదినా కుర్యాత్ 

క్యాథ ముద ర్త రనాసి చో శాలసారాదికేకం చ భోజ్యాదిం చ కణా 

దినా. 51. సౌావిరకం సురాం శుకం (తైలం ఖ్రీరం ఘృతం గుడమ్్ 

అమైక్షుర స విష్టా న్నానూపమాంసాని వర్ణ యేత్. 52, 

-ప్ప్రూమాక్షికమును శాలసారాదిగణపుటొపభుల కషాయముతో పకముచెసీ 

గట్టిపడిన పిమ్తుట దంతి లాద్దు* క రక్కాాయను లోపహాూకాంతము తామ్రము వీటిచూ 

ర్త మును వెచి ఏ గట్టిపడిన పిట దించి భక్షీంచిన ప్ర, మేహములు నశించును, కరీరపరి శృ 

ములను చేసి నను “ప్రజేహము శాంలించును. కాళ్ళ కుజోడు లేకోండ చెకిగొడుగు లేకుండ 

భిక్షాశియగు మునివలె 400 క్రోసులు ఎల్ల ల ప్పుడును తిరుగవలయును, సీ వారముల అన్న 
ము ఉస్సీరికరసమును తినిన "మేఘములు నశించును. శరావి కాది బాధలలో శోఫకువె 

చికిత్స చేయవలయును, పక్వములయిన సిడక్నా ప్రణములకు వ్రణచికిత్సను మేయవల 

యను. మూలిక లక పాయశరును మేక మూత్ర మును గాయములను శ్లోధించును. వీలాదిగ 
ణక షాయములాే తై లమును తయారుచేసి గేయము ఎన వూయవలయును, ఆరగ్యధగణపఫు 

44 



846 చోకోద తా-ా9౫. సౌల్యాధికారము. 
Sr థి లి 

కషాయముతో తడుపవలయును. కశాదిగణపు 'జెొపధములను భుజింపవలయును, గంజి 

మద్యము శు క్షయు తైలము పాలు చేయి బలము పులుసు చెజికురసము నూరిన అన్న 

ము నీటిపటుల జంతువుల మాంసము ఇమయ్యువి అపథ్య పదార్థ ములు. ట్ 
అ ఆర్య ఇగ ట్లో శ ము ను గ్గిపెను 

ఇట్లు చక్రదల్సీయందు ప్ర మేహాధిక ర ప్రకరణ సె 

CET జ గ పాలో అకారణ లాదన కార రతా 

5౫. సౌల కారము, 

న్లో, న శృనుచింకావ్యవాయాధ్య క దజాగరణప్రి యః ; హొ 

. మకిస్టాల్యం యవ శ్యామాక భో వస, 1. అస్యాపం చ వ్యవాయం 

వ్ వ్యాయామం చింతనాని చ, స్ధ్్ల్వ మిచ్శ న్పరిత్య కం క మే ణా 
—0 (UU) 

వ వర్గయెత్ . బ్ర ప్రాతీ ర భుయతం వాది సేవితం స్థాల్యనాశ నమ్, 

ఉష్టమన్నన్య మండర వా వీట న్మృశళతను ర్భృవేత్ 8: సచవ్య జీరక 

వ్యోవ పీంగు సౌవర్పలానలాకి మస్తునా సకృవకః పీతా మేదోఘ్నా 

వహ్ని దీపనాః, 4. విడంగనాగర శూర కాలలోహరజోమను, యనా 

మలక చూర్మం తే తు ప్రయోగః స్టాల్యనాళన 5 

పరి శృమము విచారము దుర్గ్భ సిననము మైధునము నడక యద్ర, జాగరణము 

ఇయ్యది నేవించు వారలున్కు యవలు చామలు నీటి అన్నమును తినెడి వాగలును స్టౌల్య 

మును పోంగొట్టుకొందుగు. ని బ్ లేకపోవుట మైధునము వ్యాయామము ఆలోచనములు 

వీటిని అతిస్థాల్యయు కూడ దనుకిొ నెడివాడును పంఫు చేయవలయును, ప్రొద్దున "తేనెతో 

నీట్రిని త్రౌగినను వేడియన్నమును గాని గంజిని గాని త్రాగినను కృతుచన శరీర పగల 

వాడగును, చవ్యము జీలకజ్ఞ త్రీ క టుకములు ఇంగువ సౌవర్చలవణము చిత్రమాలము 

వీటిని సత్తుపిండి మం చితీర్ణేమ “ఇృటుగు వీటితో సేవించిన మేదస్సు నశించును. అగ్ని 

యుద్దీపీ ౦చును. వాయుపేడంగ ములు శొంఠి యవక్షారము ఎజ్జ చిత్రమూలము నుం" 

డూరము యవలు ఉ సీరిక రసము వీటిచూర్జ మును నేవించినను అతిస్థాల్యమనశించును. 

అగ్రి వ్యోపాది ప వ యోగములు. క్రతు, 

వో, వ్యోషం విడంగశిస్రాణి తిష త్రొఫలాం కటురోపి గాణీం బృహ 

తస చే హరిద్ర, చే పాఠా వుతవిపన స్ట్రాం. 6. హింగే బూక్ 

మూలాని యమానీథాన్యచిత కం, సౌవర్చల మజాజీం చ హపుషపాం 



ఆంధ్ర తాత్సర్య సహితము. క్ర? 

చేతి చూర్ణ యేత్. 7. చూర ర్లతై లభృతకుదై 9 ర్భాగాః న్ను షన 

తః స సక్తూనాం పోడశ ణో భాగః సంతర్పణం పిబేత్, 

ప్రయోగా _త్రస్ట శాన్వి న్లి రో 7 సంతర్పణ" ట్ట తాః, ద మేహ 

సూూఢవాశా శ్చ కఫా న్యర్మాంపి కామలాః 9, ప్రీహపాండ్యామయః 

శోథ్లో మూత త్రకృచ్ళు) మరో చక కి హృద్రొగో రాజయత్షూ చ కాస 

శానా గల గృవాః, 10. శక్రినముయో గృవాణిదోషాః క్ష్ త్రం  స్థౌల్య 

మతీవ చ, నరాణాం దీప కే చాన్ని క స్ఫృతి ర్చుద్ధి క్స్ జాయతే, 11, 
శొంఠి మిరియములు పీప్పళ్థు భాయువిడంగముఖు మునగ శ్రీ ఫలములు కటుక 

రోహిణి వాకుడు వసుపు మ్యానిపసపు, అగరుశొంఠకి అతినస శాలిష్టి ఇంగువ పోక 

ముల్హ ౦గి ఓవముము ధనియములు చితృమూలము సావర్చలవణము జీలక జ్ర కా చేరము 

వీట్రినిచ్యూ ముచేసి సక్తు తైలము నేయి." "తేన వీటితో ఛాగపిమాణయుగా. సేవింప 
వలయును, సత్తువు 16 భాగములు సేవింపవలయును.. దీనివలన సంతర్చణోల్థములగు 

నోగములు నశించును, వృమేహములు మూణవాతములు కుష్టంఖు మూలనోగములు 

కామెల ప్రీహ పా-డురోగము వాపు మూ త్ర కృచ్చరము అరోవకము హృ్ఫృద్రోగము 

క్షయరోగము కాస శ్వాసను గళ గృహము (క్రీమిగో గములు గహణులు బొల్లి 

-ఆుత్రి రన్ఫు లది గుగులుము. ఈ 

శ్లో, బదరీప త్రకల్కేన వేయా కాంజికసాధితా, స్థౌల్యను 
య 

త్స్యా త్వాన్నిమంథరసం వా వి నిలాజతు, 12. అమృ తాత్రుటి చేల్లన 

త్పకం కలింగపథ్యామల కాని గుగ్గులు, క్రవవృద్ధ మిదం మోధ్దుస్థుతం 

పిడ కాస్టాల్యభగన్ల రం జయేత్ . 1s. 

రేగాకుక లు. ముతోగంజిని శ్రీయా చేసి యిచ్చినన్కు "నల్లి రసముతో 

శిలాజిత్తు నిచ్చినను సైల్యము హారించును, తిప్పతీగె సన్నవీలకులు మా రేడుచెక్క.. 

కొడిశపాలపట్ట కొడీశపండు కరక్కా_.యలు ఉసిరిక తిప్పతీగ వీటిని క క్ర, మవృద్ధి గా 

చూర్ణముచేసి “తేనెతో శే నేనించిన పిడికలు స్టైల్యములు భగందరములు నశిరచును. 

eh 
పరి జర గుస్తబుము. Oa 

న్లో వ్చిపాగ్ని త్రీఫలా ము_స్త విడంగ్నై ర్దుగ్గులం నమమ్, ఖో 
ఉట 0 

దన్స ర్యా జయ్ ద్వా నదీ న్ఫేదః శేషా మ వాతజూన్, 14, 



$48 క చ తాక, సౌల్వాధికారము. $48 చక్కదత్తేా3౫, న్యాల్యాథి 

వాయువిడదంగమయులు వీటితో సమము గా గుగ్గి లమును కలిపి తినిన మేదము శేషము నా 
ఆశ 

తము వీటివలన పుట్టిన యన్నిరోగములును నశించును, 

త్త గుగ్గులు స్తా సాలమూలీ చ త్రిఫలా ఖాదిరం నృవమ్, త్రీవృ 

తాలంబుషా స్నుక్చ నిర్లుండి చి శ్రీ కం తథా 15. ఏపహొం దశపలా భా 

గాంసో 'యే పంచాథ శే పేక్, వౌదశేవం తతః క కృత్యా కపాయ మన 

తార యేజ్, 16. పలద్వాదళ కం "చేయం తీశ్చలాహం సుచూర్తి ర్లీతమ్, 

పురాణసర్చివః ప్రస్థం శర్మేరాష్టపలోన్నితమ్.. 17. పచే త్రాన్రుమరే 

పాత్రే సుశీ కేచావతారి లే, సస్థార్లం నూశ్షీ కం చేయం నితాజతుప పలద్య 

యర 18. ఏలాత్యక్సి పలార్థం స “పడంగాని సలద్భయం, మరిచం వొంజ 

నం కృపా దిషిపలం త్ర ట్ర ఫలాన్వితహ్. 19. పలద్భయం తు కాపీసం నూ 

త్యచూరి ర్రైకం్రతేం బుక్రైప క్రి చూర్హం దత. సుమధితం న్ని భాండే నిధా 

జాన 

క బాతూ మూక 

ew, 

వ వ్రైజాలికా కొత్తిాలాయు ఆజా = 

పయీల్ 20. తత స్సంశుద్ధ దేహ స్తు స్తు భకుయే దక్షమాత, కమ్క్ అనుపా , 

నం వీబేత్ శీరం జొంగలౌనాం రసం తథా. 21. వాత శేవ వారం శ్రన్టం . 
రార 

కుష్టు మేహోదరావహమ్, కామలాం పాండురోగం చ శయం 

సభ గంధరమ్. 22, మూర్చామోహనవిపోన్యాదగ రాణ వివిధాని చ, న్గూ 

లాసాం కర్ణ ౯ం శస్టం మేదురే పరవూావధమ్, 28, కర్ణ యే చ్చాతిమా 

క్రేణకక్షిం పాతొలసన్ని భమ్, బల్యం రసాయనం చేధ్యం వాజీకరణ 

ము త్రమమ్, 24. శ్రీకరం పుత్ర జననం వలీపలితనాళ నం, నాశ్నీయా త్మ 
దలీక ౦దం కాంజికొం కరమర్షక్షం, క రీరం కార వేల్లం చ షట్క_కారాణి 

వర్జయేత్ 25, 
గుగ్గిలము చేలతాటిగడ్డ శీ పలములు చండ్ర అడ శసరనము తెల్ల తెగడ అలం౦బుష 

జెముడు సలీక చి శ్రీ మూలము పీస్తన 10 పలములను అయిదాఢక ముల నీటి లోపకరము 

చేసీ నాల్లవ పొలు సరు మిగితియయుండగా దించవలయును, నముండూరమును 12 పలములు 

ను ప్రాత నేతిని ప్రస్థమును శర్కర ఎనిది పలములునూ వై-చి రాగిపాత్ర లోపక్వము "చే 

సీ వెహ్లాక్చి దింపవలయను, తేనె రిప T శిలాజిత్తు 2పల॥| నీలకులు. లవరగపుపట్ట అరతు 

లము చొ! చాయువిడంగను తి పలములు మునగ ఓప్పళ్టు త్రీ ఫలములు ఇవిడివలయులు కా 

సీసము 2 పల! వీటిని చూర్ణము చేసి దీనిని పైదానియందు వైచి మధించి దిన మొక శు! 



'సకతము, 849 ఆం ధ్ర తాక్సర్యసహీతేము 

చొప్పున భక్షీంపషవలయును,. పాలు నీటిపట్టుమృ?౫ నులమాం'సము అను పొనము చేయ 

వలయును, వాకేకఫముల నిది పోంగొట్టును. "'కాపసురలు పాండునోగములు నాపులు భగం 

దరము మూర్చ మోహము విషము పిచ్చి కృ త్రి మవిషములు వీనిబోంగొట్టును. ప్రైణ్యయు 

ను తగ్గించును, పాతాళతుల్యముగా కుకీని చేయును. ఇది బిలక రము నాజీకరణమునగు 

రసాయనము. ముడుతలు తలనెరయట మున్న గువా నిం బోగొట్టును, సంతౌనప్ర దమగును, 

అరటీఊచ గంజి ఓక కూర ఓకపండ్లు క రీరయు కాకరకాయ కరనుర్ద కమ అనునారిం 

టిని తినరాదు, 

క్రి త్రీభలాద్య తే "తలము ర్రిఆ్రా- 

నో, తి ఫ ఫలాతివిపూ మూర్యా త్రీవృ చ్చిత్రిక వాసకై 9 నిం 

చారగ్వధ వడ్జ్ళంథాః సప్పపర్ష నికాద్భయెః 26. గుడూచీం ద్రసురా 

కసా కుహు సర పనాగ్నరెకి తెల మేభి స్పమం పక్వం సుర సాదర సాపు 

తం, 27, పాసా భ్యంజన సనొగండోవ నసివ స్త సిషు రఇనాజితం, స్థూలతాల 

స్య కండ్వాదీన్ జయ తృఫకృతా న్షదా౯ా. 28, 

తృీిఫలములు అతివస చాగఫలము తెల్ల తెగడ చిత్రమూలము అడ్డస రను నింబ 

ము ఆమ్ల చేతిసము వస పొతాలపసప్రు చ్రూనిపసపు తిప్పతీగ కొడి? ససాలవిత్తులు పిప్పళ్ళు 

కోష్టు ఆవాలు శొంఠి వీటీకల్కు_ము సోరసాదిగణర సము వీటిలో తె తైలమును పకము 

చేసి త్రాగవలయును అభ్యంజనము గండూషము (వుక్కి-లింత వ స్తికర, ము వీజియం 

దు నుపమయో గిం పవలయును, వార్థకము మా౦ద్యను గజ్జి మున్న గురో గములను జయించును 

కుర్ర ర కరీషాది ప్ర లేవక. థతా- 

న్, శరీ పలా మజ్జక హమల్యోభ్సె స్ట ఏగోవసంసదహార 

హర్ష క పశ్రాంజలొహాభయ చంద నాని కకత హౌర్డంధ్యవార్! ప్రచ 

హః, 29. వాసాదలరసాలేపా చ ంఖచూగా రన సంయుతః, విల్వపత ₹ ర 

సై ర్వావి గాత్ర చార్లంధ్యనాశ నః, 80. హర్షీతకీలో ధ్రమరిష్టషతంచూత 

త్వచో దాడిమవల్క_లం చృ వహోంగరాగ; కథితోడంగనానాం జంఘా 

కషాయ శ్చ నరాధిపానాం. 81. దలజలలఘుమలయభవ విలేపనం 

హారతి డహచార్షంధ్యం, విమలారనాళ సహితం వీత మివాలంబుపా 

చూర్ణం, 82, గోమూతీ పిష్ట హం వినిహా న్హి కువ్ఫం, వర్దోజ్వలం గోపయ 

సా చ యు క్షం, కశాద్ చార్లంధ్యవారం పయోభిః శ స్థం వకక్ళ ద ద 



3950 చక్రద త్రాాక౬, ఉదరాధికారము, 

జనీద్వయేన., 08. చించావ త్త స స్వర సమృదితం క శ్రైది యోజితం జయలతీ, 

దగ్ధహ రిద్రొ ద్వ ర్త రన మచిరా ద్రేహస్య జార్షంధ్యం. 84. హస్తపాదశ్రు 

తో యోజ్యం గుగ్గులుం పంచతి , అథవా పం చతిక్తాఖ్యం ఘృతం 

ఖే దతం ద్రితేః 85. 
box ar 0 

దిరిసెన సబ కర్వూరము లొద్దుగ వీటితో సంఘ ర్లణ చేసిన త్వ గ్గోపములు 

వారీంచును. చెన్తుటపో వును. యవలగంజ్ సుండూరము తగరము చందనము వీటి త్ోనెన 

అత 

పూత యొడ లిచెడువాసనను బోంగొట్టును. అడ్డసరపు ఆకుఅరనము లో శంఖచూర్లమును 

క లిపి ప్రూసినంగాని మా నేడు అకులరసముతోపఫూసిననుగాని శరీరమునదుర్షంధములు హరిం 

యను, కర క్కాయలు లాద్దుగ "వేపఆక్షు మామిడ్ చెక్క చానిమ్తు బెజడు వీటిని రాచీన 

(స్రీ యంగముఖు స్రీ తింగలిగించును, రాజసుఖనునొసగును, జాపత్రి కురు వేరు తగరము 

వేప వీటిలేపము దుర్గంధము నణంగించును. గోమూత్ర ముతో నూరినపసపు కుష్టును బో 

గొట్టాను. కాంతినిచ్చును చంకలు సున్న గువాని వాసనపోవును, వశీకరణాముం-గావించును 

og 

చింతాకరసముతో పసపూగాల్చి నూరిప్రూసికొన్నను కాల్చిపనపును నలుగ్గు "పెట్టుట చేత 

ను శరీరపువా సన నశించును. వంచతి క్తములును గుగ్గిలము హస్టపాదశ్రో త్ర ములయందు లే 

పన జేసికొనినను పంచతి కమృతమును చక్కగా త్వరపడక త్రాగీనను శరీరపు దుర్షంధ 

ములు తొలగును, 

ఇట్లు చక ద త్రయందు స్థా లాగ్రధికౌర, ప్రకరణము ముగి నెను, 
Dy ౨ 

ఓకే 

98౬. ఉదరరో గాధికారము. 

శ్లో ఉదరే దోషసంపూచ్లే కుళ్లు మందో యతోఒ నలః, తస్తా 

ద్య్భోజ్యాని యోజ్యాాసి దీపనాని 'లఘూని చ, 1. ర క్రశాలీ నవా ను ను 

ద్రాం జాంగలాం శ్చ మృగద్విజాన్, పయోమూత్రాసవారిప్ట మధు 

సీదు తథా జీత్. 2. వాతోదరం బలవతః పూరగ్షంన్నే హై రుపాచ 

చేత్, న్నగ్గాయ సదితాంగాయ ద ద్యా క్నేహవిశేచనం, వ్ర హృ 

తే దోసే. పరిన్హూనం వెష్టయే దాషససోదరం, తథా స్యా నవకాశ 

త్వా దాషయునా భి ఛ్ధాపయే "త్పునః 4. దోపాతిమాత్రొ ప బాధా తో 



ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహీతము, 851 

తోవమూర్షనిరోథ నాత్ , సంభవత్యుదరం తస్తా న్నిత్య నేనం వికేచయే 
ల్, ర, విరి చ యభా దోవహశెః పైెయా శ్రుతా పితా వా 

తోదరీ విట్ త్తం విస్పలీలవణాన్వళం. 6, శర్క_ రామరి చో శే పతం 

స్వాదు వితోదరీ విఖేత్, యవమానీ సైంధవాజాజీ వో షయు క్ర కంక క్రప్లో 

దరీ, 7 

దోవపూర్ణ్మ మగు నుదరరోగమునందు కుకియందు మందాగ్ని యుండుట చేత నావా 

రపదార్థ్యములను ద్రేషనములను లఘువులను గా నీయవలయుశు. ఎజ్టని వరిబియ్యము యవల్య్య 

సలు “కటిపట్టుజంకువులయు పక్షులయు మాంసము పాలు నోమ్యాత్రమ మద్యము. 
మధువు ము సున్న గునవి పథ్యపదార్థ ములు. వాతోదరముగలవానికీ మున్ను దు గా న్నేహూ 

విధులతో చికిత్స చేయవలయును, చెమటపట్టించిన పిమ్లుట విశే దనములక్స ఇప్పింపవల 
యును, దోషము హరించినవీన్తుట గుడ్డతో పొట్టకు చుట్టవలయును. అవ కాళము లేకపో 
వునట్లుగాని నింపవలయును, దోషముల నుపచరంచుట చేతను స్రోతోమార్డ నుల నరిక 

ట్ర టుట చేతను ఊదరరోగములం పుట్టును. 'కావునఎప్పు డై సను సంయే విేచనమున కీప్పింపవ ' 
లయును. పిమ్మట దేషహరములను పదార్థయులతో చేయను చేని యూయనవలయును. 
వాతోదరరోగి పిప్పళ్లు ఉప్పు వేసికొని మద్దేనను త్రాగవలయును, చక్కెర మిరియములు 
కలసీన దానిని పిత్రోదర రోగియను అంటుప్పు "సై ౦ధవలవణముతో కూడిన త కోను 
కపోదరరోగియ శ్రాగవలయును, 

-ఇహ్రార్రి లే (క్ర య్ కృమద్యాదులు, ren 

శ్లో పిజే న వ ధుయుతం తకం వ్య్వకాన్లుం నాతిపేలవం మధు 
తెలవచాళుంకీ శళావ్య్యాకుష్ట నె సెంఫవై? 8. యు కం వ్లీపోదరీ జాతం 
సనో్య్యోమం తు దకోదర్తీ బద్ధోది తు హాప్రుషూ దీప్యకాజాజిసి సెంధవె!, 
9, వీలే చ్చిద్రాదరీ తక్ర తక౦వ వప్పలత్షదృసంయుతం, క్రూ మణతారలవణై 

ర్యుక్తం తు నచయోవో. 10. గారహరోచశారానోం సమం దాగ్య్న 
తిసారిణాం, తక ౦ వాతీక ఫారానా నుమృత తాయ కల్ప తే, షే, 
వాతోదశే పయాజఒభ్యాన సో నికూహో దశమూలకః, సోడావన్తే 
వాతఘ్నూ మ్లశళృతె రండానునాసనః. 12, 

తేనెతో కలికి మజ్జిగను పుల్ణనివిగను పలచనివిగను కాకుండునట్లు త్రాగ వలయు. 
ను. తేనె తైలము వస కోం8 శతావరి కోష్టు సెంధవలపణము వీటిని చ్చే మజ్జిగను 
త్రౌగిన ప్లై కీ హళోదరరోగము నశించును శ్రీ కటుకములతో మజ్జిగను కఫోదరరోగియును ర a 



52 చక్రద శ్రా, ఉదరరో గాధికారను, 

బద్బోదరరో గి హాప్రుషము ఓనుము జీలకజ్డ నే నే ంధవలవణములతోను పిస్పళ్లు "లేనతో శ్ర 

శ్రమను ఇిద్రోదరరో 'గియును త్రై తి కటుకములు క్షారములు అవణములతో నిచయోద్య 

యును క్రాగవలయను. ఒదలుబమవు అగో-చకము మందాగ్ని అతిసారము వాతము క్రస్ట 

ము వీటితో బాధపటెడివారికి తకృము అమ్బుతమువంటిది, వాతోదరమునందు పాలను 

త్రాగుటయును ని నిర్వ స్తీ: చేయటము హీతెములు, ఈదావ గ్లనహితములగు వాతోద 

రదోగ మునందు వాతనాశక ములగు నాన్లుళు "షధములను ఆముదము మున్నగు వానితో 

వస్తులను యిచ్చుట మంచిది, 

శత్రుం సాముద్రాది చూర్థము. de 

న్లో, . సాముద్ర సౌవర్చల స ంధవాని, శూరం యవానా మజుమో 

దకం చ్చ సపిప్పలిచిత, త క శృంగ బేరం, హీంగూవిడం చేతి సమాని కు 

ర్యాత్ 18. ఏతాని మారని ఫృతప్పుతాని భుంజీత పూర్వం కవలం 

వశ సం, వాతోదరం గుల నుజీర్ష భుక్త కం వాయు పక్ పం గ్రహణం 

చ దుస్ట్రాం 0౦, 1k అర్మాంసి సో దుష్టైని చ్ పాండరోగర భగందరొపే నతి 

సయు దము ఉప్పు సౌవర్చ లవణము సెంధవలవణము యవక్షారము ర్ముము 

పిప్పళ్ళు చిత్రమూలము అల్ల ము ఇంగువ ఆంటువ్వు ఇవి సమానభాగములుగా తీనికొనవ 

లయును, చూర్మ్యము చేసి (విజి ఆచూర్భ మును అన్నములో తొలికబళమున నేతితో 

తినుట మంచిది, “"పాతోదరము గుల్మ ము అజీర్ణము వాళ ప్రకోపము గ్రహణే మూలన గ 

ము పాండుగోగము భగంధరము "వీటిని లూచూర్హము సంప జేయును. 

0 సిత్తోద రాదులకు విశేచనాదులు. 0 

శం పిత దే తు బలినం పూర్వ మేవ విశేచయేత్, అనువా 

స్యా బలం ౦ శీరవ స్రీ స్తీళుద్ధంవిశేచయేతీ . 16. పయసా స శ్రివృత్క- లే 

నోరుబూకశ్ళ తేన ౩ వ్యా “ శాతలాత్రాయమాణాభ్యాం శృలేనారగ్వ భేన 

వా. 17. కఫా దుదరిణం శుద్ధం కెటుశూరాన్న భోజితం, మూతా రిస్టా 

యస్కతిభీ ర్యోజయ చ్చ క్లఫాప హాః 18. సన్నిపాతొదశే నకం 

యధథో క్వాం కారయు తి, కాయా పీ హెరాద శే ప్లీహాహరం కరోదరహ 

రం తథా. 19. స్విన్నాయ బద్ద దడే మూత్రం తీక్లై  సధాన్వితం, స 

తె లం లవణం దద్యా న్ని ర్యూహం సానువాననం, 20. పరి సృంనిని ణో 

న్నాని తీళ్లుం చైవ విశేదనం, ఛిద్రోదరమృతే న్వేదో గ్రే శ్లేస్తైవరవదాళ 



ఆంధ్ర తాత్సర్య సహితము, నీర్క్రి 

కేల్. 21. జాతంజాతం జలం స్రావ్యం శాస్తా) క్ష కం శస్త్రుకర్శ చ జలోద 

శే విశేషేణ ద్రవసేవాం వివర్జయేత్ . 22 చేనడారు పలాళార్క_ హా సిపి 

ప్పలిశిగ్ర)క% ఖ్ సాశ్యగంతైై; సగోమూ తః సృదిహ్యో దుదరం క 

నై*. 28. ముత్రాణ్యస్టావదుదరిణాం నే నే పానే చ యోజయేత్, స్ను 

పీంపయోభావితానాం పిస్పలినాం పయో౭కనకి, 24. సహసంచ వ 
షష (WU 

యుంజీత శ _క్రితో జరరామయీ, రిలాజతూనాం మూత్రాణాం గుగ్తు 

లో హ్య్రైఫల స్వ చ, 25 స్నుహీటీర్మవ, "చరాగ ER శమము త్యుదరా 

మయమ్, స్నుక్పయసా ప పరిభావితే తంధలశూా ర్నిర్మితః పూపః* 26, 

aa 

ఉదర ముదారం సాంస్వ్య్యా ద్యోగోయం స ప్పరాల్రేణ, పిస్పలివర్ణమా 

నం వా కల్పదృష్టం ప్ర పయోజయేత్ , 27, జకరాణాం వినాశాయ నా 

సి కేన సమం భువి 

పీత్రోదరమునందు బలవంకునికి తొలుత - విశేచనములం జేయింపవలయును, 

దుర్భలు (దగు చేని శీరవస్తులచే శుద్ద ము చేసి విచేదనమునళు ఉఇప్పేంచవలయును, తెల్ల తె 

గడ కల్కు_ముతో పాలనుగాని ఆః మదపు హి ల్కముతో సిద్ధము చేపిన - పాలనుగాని పుల్ల 

ప్రబ్బలితో నైన పాలతో గాని ప్రవర్తిక్రీమవలయు ౪, "ము చేకనను నుదరగోగికి 

ఫీక్ష మును కూరమునగు నాహారమును, కఫనాశక ములగు గోమయా త్ర ము అరిష్టము మం 

దూరము వీటితో 'బెట్టింపవలయును* సన్ని పాతోదర ములకు నిజ చికిత్స కేయనలయు 

ను రీ పకోడరనముల కీ పహ నాశకములును ఉఊదరనాశకములు నగు పదార్థములను సేవిం 

పవలయును, శ్వేదితముం జేయంచిన బద్దోద రరోగమునకు త్రీక్లా పధయులేమగు గోమూ 

J ము నీయవలయును. పరిస్రంసరోగి అన్న మును. విరేచనమును కఖోద రసో షివలె 

నాచరింపవలయును, వెంటవెంటనే జలమును పెడలించుటయును, శాత సృకారము 

శృస్త్రకర ముల. జేయించుటయును మంచిది, జలోదరమునందు విశేషముగా జలపదా 

గములను తినరాదు. చేవదానవు మోదుగు జిళ్లేడు వీనుగుపిప్పలి మునగ పెన్నేరు గో 

మూత్రము వీటితో నుదరమును లేపనచే యవలయును, 'వేయిపీప్పళ్ళను జెముడుపాలలా* 

నానవైచి వానిని శ క్త్యనుసారము గా నుదరరోగి తినవలయును. బెముడుపాలలాో 

బియ్యమును నానవైచి పొడిచేసి కట్రిన ఏీడురా త్రులలో నుదరకోగము పోగొట్టును. 

లేనిచో శాత్రునీద్ధము గా వర్ణమానవప్పలి నువమోగించినను ఉఊదరరోగములు నశించు 

టకు సాటికిలేని యాషధము అగును, 

45 



రిషీ: చకద తా-ా9౬, ఉదధరోగాధికారము, 
లాలి 

న్, పటోలమూలం రజని. విడంగం త్రిఫలాత్వచం, 28, కం 

వీల్ల కం ఏలిసీం చ త్రివృతాం చేతి చూర యేల్, పడాద్యా స్కా 

రకా నస్యం శ్రీంశ్చ ద్వి త్రి చతుర్దుణాన్. 29, కృత్యా చూర్షం 

గ్రత్రో ముస్టిం గవాం మూక్రేణ వా వీబేత్్ విరికో బాంగలర పై 

ర్ఫుంజీతే మృను మోాదేనం, 80. మండం చుయాం చ పీత్వా చ సవ్య 

వం వడహః పయ కి కృతం వి బిత్తు తచ్చూూర్షం ఏజీ "జీవం పునఃశిపు నః, 

91. హన్తి సరదా శ్వేత త్ర చ్చూర్లం జాతోదకా న్యప్కీ కామలాం 

పాండురోగం చ కయథుం చాపకర్త తి, 32, 

చేదుపొళ్ళ పసపు వాయవిడంగములు' కర క్కాయలు తాడి ఉసిరిక కంపీల్టము 

నీలిని ఢెల్లతెగడ వీట్రిని చూర్హము చేయవలయును. ముదటిఆరింటి నొకొక్క_తులము 

చొ|కంపిల్లమును ఇండుతు'! నీలిని రితు!| తెల్ల తెగడపలమును చూర్ణము వేసిబకపలముపొడిని 

గోమయ్మూత్రే "మతో శ శ్రాగవలయును, విశేవనములు గలిగినచో అడవిజ ంతువుల మాంసము 

తో మి 3 ప్రనియక్న మును వినవలయును, త్రికటుకములను వుండమును పేయళు చేసీక్రొ 

ఆరుపూటలు త్రాగి సమ స్రోదరరోగములును నశించును. కాచినపాలతో దీనిని మాట 

మాటికి త్రాగపలయును. ఇయ్యది ఉదరగోగములను కామెలలను పాండురోగములను 

వాప్పుగు నశింపంజేయును. 

. ఖం సొౌరాయణ చూర్చ ముం ఈ 

నో యవానీ హాపుపొ ధాన్యం త్రీ తిఫలా సోపకుంచికా, -కారవీ 

కన్పలీమూ మజ*ంధా శఠీ వచా. కికి, కావ 4 జీరకం వ్యాషం 

కం, “పట, విడ క చ సమింంశాని దన్త్యా భాగత్రయం తథ్యా త్రివృ 

ద్విశాలే దె్భగంకో ఇొతలా స్యా చ్చమెర్దుణా, ఖ్. వష నారాయణో 

నామచూర్లో రోగగణాపహాః, నైనం "హాస్య భివర్ణ స్తే రోగా విష్ణు 

మివాసురాః, 86, తే క్రేణోదర్సి! పేయో నుల్లిభి రృదరాంబునా, 

ఆనడ్డవా లే సురయా వాతరోశో వసన్నయా.. 87. దధిమం జేన 

విట్ స సంగే డాడిమాంబుఖి రర్శసి, పరిక్తెచ వృమోన్లై. రుస్టాంబుభి 

రజీర్ల తే 88. భగంద రే పాండురోగే కాసే థానే గల్మగ్యశే హే వృ 

నో గృహాణి దోసే కోచ్పే  మందానలే జ్యే 80, 'చంష్టావిశ్వే 
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ఆంధ్ర, తాత్పర్య సహతము, శ్రీరిర్ 

మూలవిటే సగరే కృత్రిమే విష యథార్హం స్పిగ్ధకోవేన వేయ 
మేత ద్వి రేచనం, 40. 

వాముము బోడతరము ధనియములు త్రి ఫలములు నల్ల బీలక జ్ర అడవిజీలక ఆ 

కలంబజి అజవోదము మోడి తులసీ కచూరము వస పీ లిపీచర చేలకట్త కొంకిమిరియ 

ములు వీప్పళ్టు చుక్క_ఆకు చి త్రమాలము యవత్షారము సజ్జ కరము. పుష్క్టురమూల 

ము కోష్టు పంచలవణములు నాయువిడంగములు వీటిని సమానఫాగములను దంతి 

మూడు భాగములను తెల్ల తెగడ ఏశాల ఆెండునెట్టును సవ్దల నాలుగుభాగ ములను చేర్చి 

చూర్ణము చేసి సిన నారాయణచూర్హ మనంబడును. ఇయ్యది రోగ సమూహములను పో 
వం 

గొటును, అసురులు విషువు నొంది వృద్ది నొంద లేనటు దినినొందిన రోగములు వర్తి అ 
ఉట £9 ధి య 

న్ న 

జాలవు. ఊదరరోగలు మజ్జిగ ను గుల కోగులం టంవీటితోను వాతగో గమునంను 
కొల్లుతోను విట్బంగ మునందు దధిమండ ముతోను మూలదోగమ్మములందు 'దానివ్వుపండ్లరసము 

తోను పరిక ర్రమునందుచింతన:డుతోను అజీర్హ మునం దుఊ ప్లోదక ములతో ను భ్ర గందరను 
Va 3 శ అ పాండురి గము కాసము శ్వాసము గల హకు సృద్రోగము గవాణీ కుట్టు మందా 

నిలము జ్వరము దంస్టైరవిషమముల విషము కృతి తీ మపిషము వీటియందును ఈదభ్ఫూర 

మును సేవింప వలయును, 

త్రి దం త్యోదిక ల్కము, లా 

కో దనస్తీ వచా గవాత్సీ చ శంఖనీ తిల్లకం త్రివృత్ , గోమూ 
ne) 

త్రేణ విటే త త_ల్కం జకరానమయనాశ నం. 41. సక్షీరం మాహినం 
మూత్రం నిరాహార; విబే న్నరక్కి శామ్య త్టనేన జఠరం సప్తాహో దితి 

UU గి — 

నిశ్చయః, 42, గవాథ్సీ శంఖినీ దంతీ సీలిసీ కల్క_సంయుతం, సకో్టదర 

వినాశాయ గోమూత్రం పాతు మాచచేత్ , 48. అర్క-_ప త్రం సలవణ 

మ_నర్థూమం దహే త్తత్క, వుస్తునా తల్పి'బేత్. వీరం గుల్ల ప్రహోద 

రావషహం, 44 వీతః వీ ప్పి హోోాదరం హన్యా న్పిష్పలీమరచాన్వితః, అ 

'మ్లవేతససంయు క్షః కపి క్వాథః ససైంధవః 45. గృహా త్వా య 

స్య సంజా ముత్స్చాటయిల్నేం ద వారుణీవూలం, వతీవ్య తే నుదూా 
దః ఏ 1 

"శ్రీ శామ్య తే వ్ల హానాదరం తస్య 46. రోహితకాభయాక్షోద భావి 

1 ల జ ర్ అల మేక ం ఆ త్రం మూత్ర మంబు వా, వీతం సరోగిదరప్లిహ మేహార్శః క్రి మిగుల్మనుత్ . 



$6 చ క్రద త్రూ ఉదరరో గాధికారము. 

దంతి వస కొడిసె పాలవిత్తులు శంఖిని లోద్దుగ "తెల్ల తెగడ వీటికల్కమును 

గోమూ శ్ ముత్ న్ త్రాగిన ఊదరరో గములు నశింయను, డెమూ త్ర త్రము పాలుకలిపి నిరా 

హారియె నసేడుదినముపం త్రాగిన నుదరవోగను నశించును, నవక శంఖిని దంతి నీలిని 

పీటికల్క. ముతో గ్ గోమూ్రముగుసరోదర రోగ శాంతివా శ్రా శ్రాన వలయును, బి ల్రేడాక్రునకు 

ఉప్పురాచి పొగళేకుండ మండించి దధిమండముతో పాలలో కలిసీ త్రాగిన గుల్మము 

లు ప్రీహోదరములు నశించును, మునగ క సాయమును సెంథ వలవఖాము పిప్పళ్లు మిరియ 

ములు ఆన్ల్ల వేతము వీటితో చ డ్రా తాగిన ప్లీహోదధరములు నళించును, రోహిశీకము కర 

శ్యాయలపాడితో భావన చేసీన మాత్ర ము నుదకమును త్రాగిన ఊదరములు ప్లీవా మే 

వాము మాలో గము జంతువాతను సము మున్నగునవి నతిం-చిపోవును, 

ఇత్ర దేవదారు కషాయము. గ్రా. 

శో, చేవదువుం శిగు మయూరకం చ గోమూత వీషా నధవా 
ల లీ ల iw 

న్రషగంధథాన్, పీతా ళు హన్యా దుదరం దృవృద్ధం కమా న్పళ్ థా 

దరం చ దూవ్యం. 48. దళమూలచారునాగర చ్చిన్నపుహాపునర్ననా 

భయాక్యాథ% జయతి తి జలోదర శోథ ల్ల వదగలగండ వాతరోగాం శ్చ, 

49. హారీతకినాగర జేవదారు వునర్న వాభిన్న రుహాక పూకుకి, సగుగ్గులు 

రూ తయుత శ్చ శ్రీయ! శోధోదరాణాంప వరః వ్రయోగఓ గర, ఏ 
స శ 

రండ ఇ తలం నశ మూల విశ్ 0 నోమూత యు క్ర ప్రైఫలారసో వాసి 

స్త్ వాతా కదరకోధళూలు క్వాథః సమూత్రో తో. దశ వరాలబ శ్చ, 51, 

దేవదారు మునగ మయూరకము గాని గోమూత్ర “సుతో నూరిన సెళ్చే రుగాని 

ఉదరరోగముల. పోగొట్టును. దశమూలములు మ్రానిప పనఫు శొంఠి ఛిష్నరుహాో పునర్నవ 

కరక్కాయ వీటిక సాయము జలోదగము వాపు శ్లీపదళు గలగండము వాతరోగము 

వీనినిపోగొట్టును. కరక్కాయల కొం "దేవదారు పునర్నవా ఛిన్నరుహా వీటికసాయ 

మున గ్దిలము మూత్రముతో్ నూరి జే లాగిన వాఫు ఉఊదరములు శాంతించును. అఆాసుద 

మును దఠమూలములడో క లిపి గాని త్రి ఫలనుల రసమును గోమ్యూ త్రముతొ గాని 

'శ్రగిన వాతో దరను శోఫ కూలము నష్టమును, 

హార పునర్న వాష్ట్రకము. రజ 

శ్లో, పునర్నవా నింబపటోల శుంకీ తికాభ యా దార్భమృ కా 

కపాయకి సర్యాంగళోథోదర కాసశూాల ఇ్య్యాసాన్వితం పొండుగదం 



ఆంధ్ర, తాత్పర్యసహతిము. క్? 

నిహా న్లి, 51, వునర్నవాం దార్భభ యాం గుడూచిం వీబే త్పమూ తాం 

మహి పాకు యు'కాం, త్వడ్జో షక్ థోదర పాండుకోగ నైౌల్యవ ప సేకోర ర 
కఫామ "మీము. ర్2, గోమూత్ర యు క 0 ముహివీ పయోవా ఫ్రేం నాం 

వా త్రి ఫలావిమి శ ద శీరాన్న భే క్కే_వళమేవ గవ్యం మూత్రం వీ౫ో 
దా “స్యయథూద శ రము. ర్ి, పునర్న వాదార్వమృ తా పాఠా బిల్వం 

ఛ్వదం స్ట) కా, బృహాతే " న్స్ EN రజన ద్వే బప్పల్య శిత, కం వృవ 

మ్. 54. సమాభాగాని సంచూర్ష్య గవాం మూైణ వా వచనా బహు 
ప్రకారం శ్ర(యభథుం స" గాత్ర విసారిణము. క, హాని ఫరాలోదరా 

ణ్యహై న విం శబ ద్ధతా నపి పురాణం మాణకం | పా ద్విగుణి 
కృతలేండులన్. 56. సాధితం శీ రతోయాభ్యా మభ్యనే తృాయసం 

ని వాతోదరం వోధథం గవాణీం పాండుతా వువి, 57. సిద్ధో pe) 
ఆ 

క! 
భిపగ్గి రాఖ్యాతః ప్ర ప, యూాగోయం నిరత్సయకి, దశ మూలతులారరేనే 

_ మ We) Pal యై సశ రః పంచకో లెక పలికె ౩ సిదం ఘృ కార్థపాత్రం వ్యమస్తుక ముద వూ ఇ Cp 

త్ర కం వొ 

న్వు వపషయనాన వంపి క్షే అర క అ ఫునర్నవ నింబయు చెదువ్ స్ శొంఠి పిప్పళ్లు కర క్క్కాయ మ్యొనిపసపు తిప్ప 

వీ వీటిక షాయమును తౌగికచో సర్వాంగకోథము ఉదరము -కానము కూల 

శ్వాస పాండురోగములు నశించును. గలిజేరు (మ్మౌనిపసపు లేక తిప్పతీగ మహిషాాక్షీ 

విటిని గోమూ త్ర ముతో .₹ త్రాగివచో c ద్వస్లో షకులు వాపు ఉఊదరరోగములు పాండువు 

దొండ బారుట రవ ఏమయు ఇవి యన్ని యునుతీొలగును, గోమూ తృముతో ఎనుముపా 

లుగా తి త్రీఫలనులతో అవు పాలు గాని శేవలగోమూ శక్ర ముతో పాలను చేక్చిన అన్న 

మును గాని విం? చిన వాపులు ఉదరరోగములు నశించును, గలి జేరు మ్రానిపసపు కర 

"కాశాయ అగరుశొంకి బిల్వఫలము శ్వదంష్ట్ర కండునిధ ములగు నాకుళ్ళు పగపు , మాని 

పనపు, పిప్పళ్ళు చి శ్రీ మూలము వృషము వీటిని సమానభొగ ములను పొడిచేసి గోవా 

త్రముత్రోో త్రాగిన చెముస్తాంగములయందు వ్యాసం చిన వాపులు కూలలు అష్టవిధోదర 

ములు పెచ్చు పెటీగిన వ్రణములు న నశించును. ప్రాతీదియగు మా ఇకమును పాడీచీన శం 

డురెట్టు బియ్యముతో చేర్చి పాలతో నీటితో పాయసముగా చేస్తీ త్రాగిన పాత్రో జర 

ము వాపు గ్రవాణి పొండుగో ములను పోగొట్లును, ఇయ్యది సిద్ద వయోగమని 

వై ద్యులచెతం జెప్పంబడినది. దళశమూలనుల రసను అరతులమంతలో పంచకోలములు 
కభలము చ స్స్ అను వ్ నం యో 4 wa. లి ల! ల ఒకపలము సమానభాగము "నేయివై చి మజ్జిగ తటత్ శ్రాగిన గుల్టర్ గములం నశించును 



858 చక్రదశ్ర--3౬ ఉదరరో గాధికారము. 

వ(ర్రి చిత్రక ఘృతము. 3 | 

. mF దా 
ల్లో చతుర్దుణో జలే మూతే, ద్విగు ణా చిలకా త్పలే, కల్కే 

సిద్ధం నుత ప్రస్థం సశ్రూరం జఠరీ విపత్, 59, 

నాలు నీ శెట్లనీక్ల లో కెండుకెట్టమూ త్ర, ములో ఒక పలము చీ త్ర మూలము కొల 

మునందు 16 పలముల నేతిని సిద్ధము చేని యవక్షారమును చెర్చికొని ఊదర రోగి 

తగ వలయును, 

వో, అర్క_థీరవలే బ్వేచ న్నుహీ శీరపలాని పట్, పథ్య్యా కం 

పిల్లకం శ్యామా సంపాకం గిరికర్లికా. 60. సీలినీ తి, వ త్రీవృతా దన్వీ శంఖ 

స్ చిక్ర కం తథా, ఏ చేపూం పలి ర్భాగైైః ర న్యుతేపు స్థం విపాచయేక్, 

61. అధాస్య మలినే కోవే బిందుమాత్రం పదాప పుత్, యావతో 

స్య విబే ద్బిందూం సావ ద్యారా న్విరిచ్య తే, 62, కుస్టుం గుల్మ ము 

దావర్తం శర్టయధథుం సభ గందరం, శమయ త్యుదరా ణ్యహ్రో వృక్ష, మిం 

ణి | భజ అయ న జీ 

ద్రాశని ర్యథా. 68. ఏత ద్చిందుఘృతర నామ యెనాభ్యక్షో ఏరిచ్య శే, 

జిళ్టేడుపాలు 2 పలములు జెముడుపాలు ర పలములు కరక్కాాయలు క।పిల్లక 

ను నల్ల'తెగడ ఆమ్ల వెతము విష్ణుక్రాంత నీలి 'తెల్టతెగడ దంతి శంఖైని చిత్ర మూలము వీటిని 

జక్కొాక%పలము చా॥ 16 పలముల నేతిలో వై చి పకమువేసి మలినకోష్ట మునందొక 

బొట్టును విడువవనలయును, ఎన్ని బిందువులను వేసిన నన్నిమాజులు విరేచనమగును, 

కుష్టు గుల్శము ఉదావ ర్హము వాపు భగందరము అస్టవిధోదరములు నశించును. వజ్ర 

మ చెట్లను వలె నశింపజేయును. దీనిని ర రుద్ది కొనిన 'నిరేచనములం గలం గ౯ జేయును, 

స్లో దధిమండాథ కే సా త్సు హమ రపలకల్మి. తాల్. 64, 

నృత స్రష్టా త్పిబే న నలం తద్వ జ్ఞ జఠర ఇొ నయ్, తథా సిద్ధం ఘృత ప, షృస్టం 

పయ చస్యేష్రగులే "ప, 65. స్నుతీరప పలక చే. న ల త్రివృతా షట్ప 
లేనచ, స్నుశ్రీరదంతీ త్రి త్రిఫలా విడంగ, సిహీత్రివృచ్చిత కక్ ల్కు 

యుక్తం ఘృతం విపక్షం" కుడప ప సృమాణం, తున తేహ్యక్షున 

థార్థక ర్షం, 66, వీత్యోస్తమంభోను 1 విశ ద్విరిత్తే "వీయాం సుఖోష్ణాం 



ఆం థ్ తాత్సర్యసహితము, లీక9 

విత లేద్విధిజ్ఞ!, నారాచ మేత జ్ఞకరామయానాం యుక్యోపయు క్రం శ 

మనం ప దిప్టమ్, 68, 

దష్టమరడము ఒకఆఢకము జెముశుపాలు ఒకపలము వీటిలో సిద్ధము చేసీ న 16 

పలముల చేయి తౌర్పిగిన నుదరములం నశించును, అట్టులే సిద్ద యు చేయోబడిన “జేన్రిని 

ఎన్మి దికెట్టపాలలో కలిపి తాా్ళవలయను. జెముడుపాలం 1 పలము తెగడ 8 వ! 

జెముడు ఆను వేతము (త్రీ ఫలములు వాయువిదంగములు వాకుడు తెల్ల తెగడ చిత్ర 

మూలము వీటి? కీ పలముల కల్క_ములో సిద్ధముచేసిన నేతిని మంచినీటితో ఒక తుల! 

కాం గవలయును, వేడినీటిని ఆంగ రాదు, దవ్నియైన జేడెపేయను తా౫వలయును, 

ఇయ్యది నారాచరనము. ఇది ఉదరరోగములు పోగొట్టును, 

చ a క షె = ఇట్లు చక్తద_ల్టయందు ఉఊదరరో గాధికార్మ ప, రణము ముగిసెను 

3౭. ప్వవారోగాధికారము. 

ర ప్రీవాకు సామాన్య సౌయములు. deer 

ల్లో యమానికా చిత్రక యావళూక వడ్డంధి దస్తీ మగ 

భోద్భవా నామ, పీ పాన మేతడిగనిహా న్తి ని చూర్ణ ముస్లాంబునా మస్తు స సు 

“రా సర్వా, 4, 'విప్పలీం కింఛుక క్రూర భావి తాం సంప యోజ యేజ్, 

గుల వ్రీహో పహోం వహ్ని దీపనం చ రసాయనీం. లై నిజంగా ద సం సీం 

ధూర్ణ సక్తూం దగ్భ్వా నచాన్వి తాన్, వీ బే త్త చేణ సంచూర్ష్య గుల్మ 

“పెద రాపహం. 8. తాలపువ్చభవః తార? సగుడః వీహినాళ నే నకి 

శూరం వా విదకృష్థా భాం పూళికస్ఫాన్దునిు తం, 4, ప్రీహో యకృత్చ్ర 

శాన్వ్యర్థం వీ వీబే తా తాత ర్యథాబలం, పాతవో్య యు క్షితః శ్రూరః శీ రే 

ణో ్ జధీళు క్రి క్రిజుకి, న్ పయసొ వా పయో కృవ్నాః పిప్పల్యః ఫీ హా ళా 

న్తయే, భల్లాత'కా భయా జూజీ గుడేగ సహ మోదకః.6.స_ప్పరా తాన్ని 
హన్వాళు ప్రీ హోన మలిచారుణం, కోఛాంజనక నిర్య్యూహ హాం సెంధవాగ్ని 

క ణాన్వితం, 6. వలాశతారయుక్తం వా యవక్షూరం సృయోజ 

యెత్, 

'వామము చిత ్రృమాలము య వక్షారము వస దంతి పిప్పళ్ళు వీటిచూగ్గమును వేడినీళ్లు 

మజ్జిగ లేట కల్లు లసేవము అనువీటి ౯? దేనితో -నెనను త్రాగిన ననుక్షీ ఫ్లీహరోగములం నశించును, 



860 చకద తా-3ఒ వీ హరోగాధికారము, ' 
J) ఆలి ౧౧ 

మోడుగ శ్రారనులో భావనచేసిన పిప్పళ్ళ నెన నుపయోగింసవచ్చును, వాయువిడంగ 

రుల నెయ్యిచి త్ర త మూలము పెంథపలవణము న నన వీటి నిచూర్ల ముచేసి వేయించి పాలతో 

తరిగిన గుల్మ ఫ్ ఫ్టీపాము ఎృగునవిన నశించును. చెల్లసుతోళాటిమోవు వ్షాగయును (అన 

-గా తాటి ఛెల్లమును) తినిన ఫ్రా పోవును, అంటుప్పు పిప్పళ్ళు నెమలిఅడ్న ఫీక్రిపి 

బలానుసార ము గా పాగ త కాలమునందు ప్రహయకృ ధో ముగలవారు భక్షీంపవల 

యును, సము ద్రపు ము త్తియము వలసంబుట్టిన శ్షారమును యు కినూర్వక ముగా సేఏంప 

వలయును, పీ పిప్పళ్ళు సాల: అతో వైనను సేవింపనలెను, _జీశివిత్తనములు కర క్కాయలు 

జీలకణ వీటిని "బెల్లముతో మాత్రలను కట్టికొని తినినచఛో “నేడురా తులలో నసాధ్య 
అలాల — 

మున పీ హారోగమ్రు కనను నశించును, మునగ కాయ క పాయముల యో నైంధవలవణము 
చశ్రమారము కిప్పక్లను వేసికొని యవన్షారముతో గాని మోదుగ క్షూర మును "నేవి చిన 

ర్డీ ర్పహాలం నకించును, 
య 

_ _ఈటై ఇతీరములగు నుసపూయములు, రకా... 

న్దా, తిలా న్పలవణాం ష్ ఘృతం పట్సలకం తధా. 9 ని 

-కాయాద్దిష్టాం (క్రియాం సరాషం యకృృతిః సంప్ర యోజయెత్ , లళు 

నం పిప్పలీమూల మభయాం చైవ భక్షయేత్ + 10, విబే దోమూ త త్రం 

డూవం పీ హారోగ స్ము కే ఫ్లీ వాజిచృరవుంఖాయాః కొల్క_ సే 
9 

Fa కి శతరపుంవువ సం స్థడిఐ పె నవత? , ప్ వుంఖు వ సం చర్య ERS పయాభయ్యాథవా, క్ర్షిస్టా 

ర్త ఇ హారి మ్ 2 mo ల స్త్ర గాన సిర్యూహ సెంధః సి స్తడీకసంమిశ ఓ. 1 సృహావ్యుః ఏరవుయొ గః 

పకాగమ్ర రసో౭._ధ వా సమధుః, దభ్నా భుక్త హవతో వామబాహు మభ్య 

నిరాంబిపక్ =, 18. విఛ్వే త్రీ \హవినాశాయ యకృన్నా శాయ దక్రీణే, క్రీ 

హోనర మర్షయే ద్దాఢం దుష్టర క్షప్రవృ త్త తయే, 14. 

ఉప్పుతో తిలలను షట్పలఫ్ఫుత మును గాని ప్రీవాగోగమునం దియ్యవ* యును, 

టాల్లి గడ్డ సీప్పలిమాలను కర కాయలు వీటిని తినవలయును. గోమూ[ త (శ్రీ పుపుక్కి-ళ్లను 

స్రక్కి_లింపవలయుక. శరపుంఖక ల్కమును మజ్జిగతో నేవించిన ప్రహనగ ములు. 90 

మను. శరపుంఖనే చర్వణచేని తిని కారగవలయును, బోడతరము కపషాయములో మెంధ 

వ౭పణము చింతపండుపులు సు చేర్చ తా్ఫగినను పక్టము వేసీ? ఆన్రర 'సమునందు శేసె 

నువై చికొనియెనను తారిగిన ప్రి వీవారోగములం నశించునుః ప్లీహకోగమలు నశించునిమి 

త్రమున యకృదోగము నశించు టకయ్యూును దక్షీణబాహుమధ్యమునందు శిరను ఇేదింప 
ఎం న 

ఎ చూత వే 
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వల యును. చపక్ కు ప్రవృత్తి లికొజు జ ఆవ గా దుష్టర కము వశించ నూంచిద కము వ్రవ 

వీంచుటకు కీ ప్పేహాను "గాఢముగా మర్షి ంపవలయును. 

అద్ర నూ ణాద్యగుటి కా తిక 

వో, మాణమార్లా మృతా వాసా స్టా చిత్రక పైెంధవమ్స్ నా 

“రం తాళ గండం చ ప్రత్యగం తు తికార్ష కమ్ 4s. వీడసావర్చల 
నూర విప్పల్వ, శా వ్ కాది రి కాక పత చ్భూక్లీ కృతం సర్వం గోమూ్ర, 

( న్యాఢ శే పచేత్ , 16. సాం ద్రీభూశే గుడీం శరా దగా శ్రీ, త్రి ఫలమాక్ 

కమ్ యకృత్ న్లీ -పొూదరపారో గులార్ళో గ గవానీహారక 17. యో 

గ్ర సకికరో నామ్నా చాగ్ని సందీపనకి * పద 8, 

పృమాణితమగు కస్తూరి తిష ఏతీగ శొంఠి అడ్డసరము ఇ శాలపర్ట్మి చిత్రమయాలము 

సెంధవలవణము శొం$8 కౌళగండము వీటిని కల ము క్కా_లుపల! కా త్రీవ్టీ 

కొని అంటుప్పు సౌవర్చలవణము పిప్పళ్లు వీటినిపలము చొ, తీసీకొని చూర్జము చే 

64పలముల గోమూ త్ర, ములో పక్యముచేసి గట్రపినవిమట నీ పలముల -బేనెనుకలిపి 

మా శ్ర లను కట్టవలయును, వీనిని సేవించిన యుకృద్రోగము ప్పీహోనరరోగములు మూల 

రోగము మున్న గునవి యన్నియు నశించును, 

శో. రోహితకాభయాత్రోదభావిశం మూ త్ర మంబు వా, 18. పీ 

తం సర్యోదరక్షీ హమేహోార్శః క్రిమ్రిగులనుత్ , వివ్చలీ నొగరం దీ స 
మాంళం ద్భగు ణాభయమ్, 19. చూర్లం వీతం బడా ర్రాంళం ప్రీవాఘ్నం 

హ్య్యుప్ల షవారిణ్యా, శృమవృద్ద్యా దశాహాని దశావిప్పలికం దినమ్, 20, 

వర్థయ త్సయసా సార్ధం తై వాసనయు త్పునః, జై జీష్ణై చ భుంజీత 

పొష్టికం తీరసర్సిహా. 21. 

గో హీతకత్ళణము కరక్కాయలు వీటిచూర్హ మను ఆవుమూ త్రములాోక లిపీగాని 

మంచినీటితో*గాని త్రాగిన ఊదర రోగముమున్నగునపన్నియం నశించును: పిప్పళ్ళు శొంఠి 

దంతెన వీటిని సమాన భాగములను -గాగెకొని కరక్కాయ ₹0డు₹ట్టు వేర్చి సొడివేసి 

ఆచూర్షమునందు సగభాగము అంటుప్పును కో లిపి వేడినీళ్లతో తాగినచో. ప్రీవారోగ 
ములు నశించును. (క్షమ, కృమముగా పచేసి పిప్పళ్ళను వృద్ధి చేయుచు పాలతో దీనిని 
తార్సిగి జీర్ణ ంచిసవిదష పష్టిధాన న్యపు గంజిని "నేల్రినో చర్చి శె త్రాగ వలయును, 

46 



262 చక్రదత్త--32. ల్లీ బోధికారము. 

ఖాత్రి పిప్పలీ పర్ణ ర మానములు, ర్రిత్రా- 

న్లో వీప్పలీనాం వయోగోయం స ఒసహాస సస్య రసాయనక్కి దళ 

వీప్పలీక 8 శై; చేష్టా వధ్యమః పట్పిక్ ర్తి రిత?, 22, మస్రీ వీప్పలీ పర్య కః 

సృయోగః “సోపరః స స్య్ర్టతః, బృంహణం వృవ్య మవూయుహ్యం స వీ “కలా 

కోకవినాశనం, 28, వయసః స్థాసనం మేధ్యం వీ వీప్పలీనాం రసాయనం, 

పంచవిప్పలిక సూప్ దృశ్యతే 'పర్ధమానక రి 24, వసూ సా బలిభిః చేయా 

కృతా మధ్యబలె ర్నలైకి కతీక్ష శా ఫాస్వబలై శ్రవాదోపామయా 

నతి, 2ర్, 

వేయి వీప్పర్టు తెచ్చి సె ఇదానివలెచే పాక మూవేనీనచో నియ్య ది రసాయనమగును, 

ఇందు పడిపిప్పళ్ళు దినమును తినుట య శ్రమకు. ఆరుతినుట మధ్య మును మూడుతినుట 

కనీసము. ధాతువుల నిది వృద్ధిపాందించును. వీర్య మునకు హీతకరము. ఆయువును వృద్ధి 

ఫాందించును, స్టీ సళోదరములను పోగొట్టును. వయస్సును. నిలుఖ్తను, బుద్ధిని “పెంచును 

ఇంక నిన్ని యోగుణము లేకము లిందు లవు. 

అధ పిప్పలీచిత్ర క ఖ్ఫుతము, 

న్లో పిప్పలిచితకా నూ నూలం విస్టా సవ్య గ్విపా చమేత్ ,ఘృతం 

చతుర్దుణటీరం యక్ఫర్తీ /| -పపూదశరాపపాం 26, 

మోడి చి శ్ర మూలము వీటినినూరి నాలుగు రెట్లు పాలుకలిపీ చేతిని పక్వముేస్ల 

'సేవిం-చచిన యకృళ్ ఫీ పీ హోదరములు నశించును. 

అం వీప్పలీఘ్ఫుతము. థఆా- 

వ్ విస్పలీకల్క_ సంయుక్తం ఘృతం శీర చతుర్లుణం, క్రి స్తీ 

హాన్ని సాదాది యకృద్రొగహారం పరం. 27, 

పిప్పళ్ళ కల్కు_మును నాలుగు కెట్ట పాలు వీటిలో సిద్ధముచేనిన _ఘృతము ఫ్రీ్హ 

మందాగ్ని మున్నగువానిని ఖోగొట్టును. 

డ్రి ద్వితీయ చిత శ్రకఘృతము. అతా 

శ్లో, చిత్రకస్య తులాక్యాళ్ మృత ప్రస్థం విపాచయేత్ , ఆరనా 

లంతది ది (గుణం దధిమండం చతుర్లుణం, 28. "పరీచకోల క-తాలీస యారర్గ 

వణసంయు 3; ద్విజీరకనిశాయుగ్మై ర రరిచం తత్ర, దాసమేత్ *, 29, 

ఫ్ఞసాగుల్లోద రాధ్తాన పాండురోగరుచిజ్యరాన్, స్ట ప్తి హృత్సార్శ § 



ఆర ధ్ర తాత్సర వ్రసహితము. 868 

కట్యూరు శూలోదావర్త వీనసాన్, 80. హన్యాత్పీతం తదర్శోఖ్నుం 
అద 2 అ సభ లు అచ శోథఫఘ్నం వహ్నీ దీవనం, బలవర్హ కరం చాపి భస్మకం చ నియచ్చతి,81, 

చిత్రమూలము 'కా్వథములాోో 100 పలములంతలో 16 పలముల చేతిని పక్వము 

చేసీ గంజి శండుకెట్టు మజ్జిగ తేట నాలుగు కెట్లు సీష్పళ్టు మోడి చన్యము చి (త్రమాల 
ము శొంఠి ఆాడిళప త్రి యవక్షారము జీలకల్లు మ్రానిపసఫు మిరియములు విటి కల్క 

మును చేర్చి "పక్యము చెసి సేవించిన ప్రీ హూరోగయులను గుల రోగములను ఉదరరోగముల 

ను ఆనాహామును పాండువోగమును అభుచీని జ్యరమును వ స్తిళూలలు మున్న గువానిని 

పోగొట్టును. ఇది అగ్నిని దీపింపజేయును, బలవర్గములనుకూడ కలిగించును, భస్తక 
రోగముల నిది పాజుద్రోలును, 

ఇకార రోపీతకఘృతము. be 

నో, రోహితకత్యచః "శ పూః పలానాం పం చవింశతిః, కొలద్వి లం ro 

పృస్థసంయు క్షం కషాయ ముపకల్పయేత , 82, సల్మికెః పంచళోలె శ్చ భి — 0 i వ్ ర్ల 

తత్సర్వె శ్చాప్ తుల్యయా, రోహీతకత్యణావి 8 నుత ప్రస్థం విపాచ 
. 

యత్, 88. వ్లీ హాభివృద్ధిం శమయే చేత దాళు 

ల జ్వర శాస క్ మి పాండుత్వ కొములాః 84, శీ క 
రో హితకతృణము 25 పలములు “పెద్ద కేగుపండ్లు కండు ప్రస్థములు వీటిని కషా 

యము కాచి పిప్పళ్లు మోడి చవ్యము చి (త్రృమూలను శొం9 వీటిని ఒక్కొక తు! చొ 
అన్నిటితో సమాన'భాగములను శా గృహంచి 16 కలముల'నేతిని పక్వముచేయవలయు 
ను. ఇయ్యది వీ హారోగమయులను గుల జ్వర క్యాస కృమి 'పొండువులను కామెరలను 0 యూ 
రూపుమాఫపును. 

౯ కర్రీ మహారోహీ తక ఘ్ఫుతము. de 

న్లో, రోహాతకా త్సలశోతం మేదయేద్బ్చద రాఢకం,సాధయిత్యా జల్ 
న్రణే చతుర్భాగావశివి.తే, 85. మృత ప్రస్థం సమావాప్య భాగ శీర 

రి జా ~ జర జా చతుష్దణం, తస్మిన్ దద్యాదిమా నృల్కా. న్నర్యాం స్వానశు సమ్మి తాన్. 
86, వ్ స్ట్రిపం ఫలత్రికం హింగు యమాసీం కుంబురుం బీడం, అజూజీం 
క్చుష్టలవణం దాడివుం దేవదారు చ. 87. పునర్న వాం విశాలాంచ య 
వత్రూరం సపొవ్క_రం, విడంగం చి తృకం చెవ హాఫవుపూం చవికాంవ 

Me అన అభ అధ చ. అ చాం 88. బృతి మృతం విపక్వం తు స్థాపయినద్భాజనె దృ, పాయ 



864 చక రొద త్త 3౮. నోభాధికారము. 

_కి సలాం మాత్రాం వ్యాధిం బల మ పేత్ష్యు చ. 89. రస కేనాథ 

యరాహపేణ వయసా ప వావి భోజయెత్ , ఉపయు & ఘృతే తసి స్మిన్వా్య 

ధీన్ హన్యా విమా న్సహూన్, 40. యకృత్తీ హెోూచరం చైవ ప్రీహ 

భూలం యక తేథ్యా కుకీ శూలం చహృచ్చూలం పార్శ ళూలమరోచ 

కం. 41. విబంధళూలం శమయే తా ప్పండురొ గం సకాములం, ఛర్చ రతీ 

సారగ మనం తంద్రా జ్వరవనాళనం, మ పహోరోహితకం నామ పి హ్నం 

తువిశెవషతిః.' 42. ం 

రోపి*ళకతృణము 100 పలములు, "ఉన 64 పలములు వీటిని ద్రోణపు సీ కవీ బ్ర 

పక్వము చేసీ నాలవపాలుగా దిగకాగినప్పుడు నాలుగురెట్ట మేకపాలను పోసి 16 వల 
౧ (UU య 

ముల నేతిని పక్వము చేయవలయును, అందు ఒక్కొక్క తుల్మప్పమాణముగా కల్క_ 

మును వేయుచుండవలయును, శొంఠి మిరియములు వీప్పళ్టు కరక్కాయల తాడి 

' యుశిరిక యింగువ వానుము ధసయములు అంటుప్పు జీలక జ సెవర్చలపణము దాని 

మృ దేవదారు గలిజేరు. కొడిసెపాలవిక్సులు యవక్షారము ఫుష్కరమూలము వాయువి 

డంగములు చీ త్ర మాలను వశారము చవ్యము వస వీటితో పళమువేసీ అఫ్ఫక్ 

సును దింపీ యః కొనవలయును. దీనిని సేవించెడి రోగితనబలము ననుసరించి సేవింప 

వలయును, యకృద్రోగప్లహారో గ ములు మున్నగునవి దీని వలన నశించును, 

శా NE ద్ర ములో ఖో యు 

ఇట్లు చక్రద త్తయందు ప్పి పహూరో గాధికార్మ ప్రకరణము ముగిసెను. 

mC ' 1/35. శోభాధికొరము. 
“అం కధకు సామానో్య్యోపాయములు. థ్రిజ్రు. 

ల శంతి పునర వై రండ పంచమూల శ్రుతం జలం, వాతి శే 

కయథొ శ్ స్తం పానాహారపరి గ పెక, దశమూ.ం సర్వథాచ శ్రస్తం 

వాతే విశేవత్క థీరాళనః పి స్తేకృతేఒధ కోశ త్రివృద్దుడూచీ త్తిఫ 

లాకపొాయం. 2. వీబి దవాం మూత విమికశితం వా ఫలతి కార 
(0) ల ల (| లె 

మథాకత్షవమాత్ర ౦ అభయా దారు మధుకి తిశ్తా ద స్స్ సవీప్పలి. 8 ప 

గ అగి “విం ౨ వాం ( ననన అగ తేోలం చందనం దా స్వం త్రాయమాజెంద్రవ రుణి, ఏహోం క్య్వాథః స 



అంద తాత రంసహీత అంధ్ర, తాత్పర్య సహితము, 865 

సర్పిష్మ_! క్యాయథు బ్యర దాహావహా, 4, విసర్స తూ సంతాప సన్నిపా 

త విపూపహ్మో, నీత్రప్-ర. న్మజ లె రభ్యంగాదీం శ్చ కారయేత్. క, 

శొంఠి గలిజేరు ఆముదపువిక్తులు పంచమూలములు వీటిక పాయమును వాతకోధ 
లలో తారగవల మును. భోజనము అభ్యంజనమును శే; శ్రేస్తములు, అన్నివిధములగు దళ 

మూలఅపు* పూాయము వాతరోగములకు విశేషము శ్రేష్టము. వ్ర _త్రేకోధము నందుపొలు 

త్ర వారైనచో తెల్ల తెగడ త్రి ఫలములు వీటికపషూయనును గోమాత్ర ములో కలిపి క్రొ 

ని ఒక్కు_తులయు శ్రీఫలచూ్ట మును క లిపి తాళాగవలయును. కర'క్కా_యలు చేవదారు 
వు మధుకము కటుక రోహిణి దంతెన పిప్పళ్ళు పొళ్ళ చందనము మ్రానిపసపు కలు,క్రా 
నుగ పాపరు వీటికపహాయమును చేతితో ౩ త్రాగిన జ్వరమును చాహమును నశించును, విస 

ర్పము దప్పి సంతాపము సన్ని పౌకము విషము వీటిని పోగొట్టును. శీతవీర్యయు గలవారు 
చలినీట్రితో అభ్యంగ నాదులను దీనిని సేవించు కాలములో చేసి కొనవలయును. 

-అం్ర స్రునగ్న వాషస్టకము. రత్రా- 

బ్లో న్లో. పునర్నవా విశ్వ త్రీ వృద్దుడూచీ సంపాక పభథ్యామర దారు స్ట 

లం రశ కపోతే మహాసాక్షుయు క్షం మూత్రం పిబేద్యా సలిలం 

తభ సాం. 6, కే కు కృష్టా సికతా పురాణ ిణ్యాక శ గ్రత్వగు 

నూ వ్రళప్క్కి చలు ఫరంధీ జలమూంత్త సె సేక క్పండాగురుభ్యా మను లేప 
నం చ. 7. అజాజి పాఠా సునపంచకోల వ్యా ఘరజన్యః సుఖతోయ 
తాః . శోథం. తి దోషం చిరజం _ప్రవృద్గం నిన్ను న్టి భూనింబమహశా 

వథేచ 8. వునర్ష్ వా నింబ పటోల ఘంట తికామృ తా దార్భభ యాక 
పాయక సర్వాంగశోథోదర కాస శూల శా్యాసాన్వితం పొండుగదం ని 3 

స్త్ 9, 

గలిజేరు శొంఠి తెల్పతెగడ తిప్పతీగ "అలచెక్కు కొరకాా.యలు జేవదారు 

ఇక్క గుగ్గిలము వీటిని గోమాత మునందు గాని కహెయమునుచేసి తాగిన కఫశోధ 
ములు నశించును. కఫకోధయందో ఓ పీన్పళ్ళు చక్కెర తురుష్కు_ము మునగ చెక్కు. పసపు 
ఫీట్రిలేపషమును ఉలవలు శొంఠి వీటి నీటిలోను గోమూత్ర మునందు వై చి నేచన చెయ 

టయును శివలింగితోటాడ అగరును రాయటయును హోతేములు, చేలకట్ద అగరు కొంకి 
తుంగముసస్తెలు పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము చిత్రమాలము శొంఠి పీటిచూర్చమును సుఖపూ 

రకముగా వేడినీటితో తారగవలయును. త్రిదో పజమగు కోఫయును చిరకాలము 

నుండీ యున్న కోఫయును న నశించును. నేలవేము శొంఠి కపైూయములు శ్లోఫను పో వోనొట్టును, ' 

ల 



866 చక్రద త్రీ-క౮, శోధాధికారము. 

గలిజేరు వేప చేదుపొళ్ల శొంఠి కటుకరోహిణి తిప్పతీగ చేవదారువు కరక్కాయలు 

వీటిక సాయము సంపూర ముగా శరీరమునందలి. కోఫ్థలను పోగొట్టును, 
ఇ 

అం కోథధయందు గుడయుక్తార్ర)క రసాదులు, ధృత. 

శ్లో అర్జ్శకస్య రసః వీతేః పురాణగుడమి శ్రి తః, అజాశీ రాశి 

నాం శీఘ్రం సరరశోధహరోభ వేల్. 10. వునర్న వా దారు శుంకీ క్యా 

ఛే మూ శ్రే చ శేవల్వే దశమూలరసే వావి గుగ్గులుః శోథ నాళ నః 11, 

విల్వషత ర రసం పూతం శోవణం శ్యయథా తి, తి, జే విట్సంగ చైవ దు 

ర్నామ్ని సీదధ్యాత్కామలాస్వమి 12, గుడవిస్పలిళుంకిసాం చూర్ష్మంళ్వ 

యథునాశ నం, ఆమాజీర్ష పృళ మనం శూూలఘ్నుం వ స్తికోధనం, 18.పురో 

మూ్యూలణ నేచేత విప్పలీ వా పయోన్వితా, గుడేన వా ఒభయా తు 

ల్యా పక్వం వా శోథరోగిణాం. 14. గుడార్ద్రకం వా గుడనాగర్య 

వా గుడాభయం వా గుడవపి ప్పలీం వా, క ర్లాఖివృద్ధ్యా శి ఫల పమాణం 

ఖాచేన్నరః పక మథాపి మానం. 15, శోథ పృతిక్యాయ గలాస్యరో 
ఉచాంషకాసారుచిలీన గ యా క గాకా సశ్వాసకాన రుచిపిననాం క జీర్ణజ్వ రారో గ హణివికారాన్ 

హన్యా _త్లీథా ఒన్యా న్క- ఫవాతరోగాన్, 16. 

ప్రాతం బెల్లముతో చేర్చి అల్లపురసమును తౌరిగవలయును,  మేకపాలను తా 

గిన శోథ నశించును. గజిజేరు దేవదారు శొం8 వీటికపాయమునందుగాని శేవలమును 

గోమూ్ర, ములో గాని దశమూలముల రసములో గాని చేర్చి గుగ్గి అమును సేవించినచో 

కోకోంచును శ్రిదోషముల శోథలందు బిల్వపత్ర రసమును వడియ। ట్టి తాగిన 

శుష్క 0చును. ననిన మలబద్ధమునం దును కశూూలరో గమునందును కామెలయందును 

దీనిచే చేయవలయును, బెల్లము పప సళ్ళు శొంకివీటిచూర్ల ము శోథలనుపోగొ ట్రును, ఆను 

పుటజీక్ట మును పోగొట్టును. శళూలలను పోగొట్టును, వని సిని శోధ్ధించును. సుస్తలమును గో 

మూత్రముతో గాని పేప్పళ్లను పాలత్రోగాని బెల్లముతో కరక్కౌా యనుగాని లేక శొంఠి 

ని ని తినిన శోథ( వాపు నశించును. "బెల్లము అల్లముగాని బెల్లము శొంఠి-గాని బి 

లము కర-కా),_ యలు గాని బెల్లము పిప్పళ్ళు -గా నికర్ష ముచొ॥ పెంచి మూడుపలముల 

వజుకు పదెహేను రోజులు వజకు గాని ఒకనెలగాని తెనినచో వాపు పీనస మున్నగు 

రోగములు నశించును, 



ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహితము. 8617 

(క్రి పద్మక ల్కా-దులు, రతా 

నో స్థలపద్మమయం కల్క_ం పయసాఒలోడ్య పాయయేత్ , 
నీ హామయవారం చైవ సర్యాంగై కాంగశోధథజిత్ , 17. దారుసుగ్దులుశోం 

శీనాం కలో మూత్రేణ శోధజుత్ , వన్గాభాళృంగ బి రాభ్యాం కలో 

వా సర్వకోథజిత్. is. సింహాస్యామ్యితభండాళీ క్యాథం కృత్వా స 
మాశక్షి కం, వీత్యాశోథం జ యెజ్ఞంతుః వ్యాసం కాసం వమిం జరం. 19, 

భూనింబవిశర్షికల్క౦ జా చేయః పునర్న వా క్యాథః , అపహారితి ని 

యత మూాళు శోథం సర్వాంగళం న్యాణాం. 20, శోధను నో కిలాత్ష 

స్య భస్మ మూత్రేణ వాంభస్యా, శ్నీరం శోధహారం దారు వర్షాభూనాగ 

రైళ్లు శం, 21, వేయం వా చి త్రకవ్యూవ త్రివృద్దారు వ్రసాధితం. 

స్థలకమ అముల కల్క_మును పాలతో నాలోేడితము చేసీ త్రాగిం చినచో పీవా 

రోగమును సర్వాంగములం గలవాపును నీకాంగశోధను పోగొట్టును. జేవచారుణెక్క_ 
గుగ్గిలము శొంఠి వీటికల్క_మును గోమాత్రముతో సేవించిన శోథను జయించును. 
శేక పోయినచో) గలి జేరు అల్హము వీటికల, ము అన్ని విధములగు వాపులను పోగొట్టు. 

నుం అడ్డసరము వారాహీకంద ములక వీటిని కహెయమును పెట్టి తాగిన నాపు శ్వా 

సము “కోసము ఛి జ్వరములు నశించును. చేల వేను కొంఠితో వేసిన క కల్కు_మును తిని 

గలిజేరు కపాయమును తౌగిగుట మంచికి. ఇయ్యది సర్వాంగ శోధలను పోగొట్టును, 

గొలిమిడిని భస్తమువేసి గోమూ త్రముతో సేవించినను నీటితో తారిగినను చేవదారువు 
శొంఠి గలిజేరు వీటితోపక్యముచేసిన పాలను 7 ని చి త్రమాలము శొంఠి మిరియనులు 
విస్పళ్లు తెల్ల తెగడ చేవదారువు వీటితో సాధించిన పాలనుగాని తౌరిగట మంచిది, 

"అధి: మౌరగుటికా. రితి 

శ్లో, పునర్నవా మూల కవిత్ధ దారు చ్చిన్నోద్భవా చిత్ర కఘూ 
ల సిద్ధాః, రసా యవాగ్యాం చ పయాంసీ యూహాః న్దోశ్డే వ చేయాః 

దళమూలగర్భాః, 22, యూర ద్వయం స్యాల్ల వణాని చ త్యార్య యోరజో 

వ్యోవఫలత్రి కే చ సవిప్పలీ మూల విడంగ సారం ముస్తాజమోదా 
మరదారు బిలం. 28, కలింగక శ్చీతకమూల పారే యస్ట్యాహ్యయం 

సాతినిషం పలాశం, సహింగుకర్షం త్వథ ళుమ్క_చూర్థం దోణం తథామూ 



868 చక్రద త్తాక౮, శోథాధికారము. 

ఉల. 

లకళుంఠికానాం. 24, స్యాద్భృస్మన_స్తత్సలిలేన సాధ్య మాలోడ్య యాన 
ల్ 

ద్భృనమప స్యదగ్భం ;సాస్టనం తే తతః కోలసమాంచమా త్ర "తాం కృృళాసశుప్కాాం 

వినా ప ప్రయుంజ్యూత్. 25. స్టీహెరాజరక్ష్విత్ర “హలీమశార్నః పాండ్యా 

నుయారోచక శోథకోపాన్, బిషూచికొ గుబ గాక నీక్చ సశ
్యాసకా 

సాన్స్రణుబె త్పకుస్టాన్. 26. సౌవర్పలం సె సంథవం చ బెడ మౌద్భిద 

మేన చ చతుర్హవణ మత్ర స్యా జ్ఞ జ్ఞల మష్టగుణం భవేత్. 27. 

సలిజేరు వేళ్లు. వెలగ చీపచారవు సివ్వతీ . చిత త్రమాలపు వేళ్ళు వీటితోసి ద్దు 

చేసిన దనము పాలు యూషమ్లు దశమాలముల కల్బనతో చేర్చే సేవించిన హికను 

గును. సజతూరము యవక్షారము లపణచతుస్టయము లో హచూర్ష్యము శొంఠి మిరియ 

నులు పచ్చళ్ళు శ్రి తి ఫలములు మోడి వాయువిడంగ నులు తుంగము స్టలు వాము చేవదా 

రువు మారను క్ట యు తృయాలపు వేళ్ళు అగ
రుశొంఠి ముల్లంగి అతివస ఒక తులము 

ఇంగువ మునగ వేళ్ళు వీటిని, స: ద్రోణమనీటితో కషాయము వేసి। వెవా
ని భస్మమును అందు 

వైచి ఆలోడ; నేసి నట్టిపడినపే్యుట రేసపండంతమా త్ర త లనుగట్టి యథావిధగానుపయో 

౫ంప వలయును, పీ పోదరము గ తృ కుస్ట్రము సాలీమకసు మూలరోగము. పాండురో 

ను అనో చకము. వాఫు ఏిషూచిక, నప మున్నగువానినిది నశింపంజేయును. "సౌవర్చ 

లవణము, సెంధవలపణము, అంటుష్పు, "ేలయున్వు అనునీనాలు గింటితో నాలు గుకెట్ల 

వీట్రినియాగ నొందు చేర్నవలయను, 

అం సునర్ననాది ఘృతము* శిత్రా- 

శ్లో, పునర్నవా చితక జేవదారు పంచోవణ శూర హరతి 

నార్మ క ల్కే_న పక(ం దశమూలతో యే సుతో త్త కమం శోభనిషూ 

నం చ, 28. 

గలిజేరు చిత్రమూలము చేవదారువు పిప్పళ్ళు వీనుగుపిప్పళ్థు చవ్యము కాయఫ 

లము శొంఠి యవమారము కరక్కా.యలు వీటికల్కమును దశమూలక హాయములో 

పక ష్టము'చేసిక లిపిన ఆవు శేయియును శోథలను పోగొట్టును. 

eC] శుంఠీఘ్ఫతము. థతఆా- 

న్లో, వునర్నవా క్వాథ కల్క. సిద్ధం న్లోధహరం ఘృతం, విశ 

పధస్య కల్మ్కే_.న దశమూలజలే శృతం, 29. ఘృతం నిహన్యాచ్చ్య 

యథుం గ్రహణం పాండుతావముయం. 80, 

వ 

న మ 

sc ua 

వాస్తవ ర్రన్య నతన నూ మ 

ఆం జింతా వదం 

అ ఇలా. సా శెపాభరోకకక్తాతై 
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గర్టేరయొక్క. కోపా యక ల్క.'ముల లే సీద్ధయముచేసిన నేయి శో థలనుపోంగెట్లును. 
శొంఠిని కల్చ్బు_ము వేని యును, దశమూాలఅముల క్ర పాయ ములో “బ్సీ బి సిద్దము చేసి యును 

సేవించిన వలు నశించును, గృవాణులు పాండు గోగములును కూడ నశించును, 
ట్ర చత, కాద్యఘృతను. ధియా 

వో, సచిత్ర కా ధాన యమాని పాఠాః సదీప్య కత్ఫూూీవణ 

వేతసామాః , బిల్యోళ్ళలం దాడిముయావశూ కం సవి ప్పలీమూల మధా 

పీ చవ్నం, 81. విష్టాాత మా త్రాణ జలాఢ కేన పక కా ఘృత ర్రశ్ట ను మ 

రోవయల్యాల్ అర్మాంస్ గుహం చృ్వయథుం చ కృచ్చ్చం : 

ని వహ్నీం చ కరోతి దీ ప్పకొ, 32, . 
చిత్రమాల [ము ధనియములు నామము అగతుకొంకి ఆజమాద నొంథి మిరియ 

నములు పిప్పళ్లు అమ్లువేతసము మాశేడుచెక ,_ దానిమ్వ యవవ్షారము మోడి -చవ్యము 

వీటినన్ని టిని కాలు కాలుపలము చొ ఒక అఢక ప్రమాణప్ప నీటిలో పక్యముచేసీ 16 ఫల 

ములేయిని సిద్దముచెసి సేవించిన మూలవోగ ములు శకోధలు మున్నగునవి నశించును, 

అగ్రి పంచ కోలాద్యఘృతము. రిబ్కా 

న్, రసే వఏిపాచయు క్పర్పిః పంచకోల కులట్జే యో కి ప్రునర్నవా 

యాః క లేన ఘృతం నో వినాశనం 88, 

ప్పళ్ళు మోడి చవ్యము చి లే మూలము శొంఠి ఉలవలు వీటిభసములో గలి 

జేరు కల్య_మును చేసీ "నేతిని పక్యయు నేసి సేవించిన శోధలు వశించును, 

-ఆంై చి తేక సృుకము. da 

వో వీరం ఘుళు చిత త్రకకల్కలి వే బ్లు దధ్యాగతం సాధు సీ 

, తేజ్జం ఘృతం చి శ్ర కమూులక లుం తే ౯ సిద్ధం శయ థుఫఘ్న మ 

న్యం. క్ అర్మోతిసారో నిల గుల్మ మేహాం న సద్ది సేంవర్ణయ శే బలం చ, 

చిత్రమూలపుక ల్క_ముతో చేసన చేనిన పండలో "పెణుగును పాలను పోసీ చ 
కాంగా తిఅచి తీసిన నేతిని చితృయాలపువేళ్లకల్క_మాును మజ్జగతో సిద్ధముచేనిన డాని 

ని సేవించుట యు త్రమయు. ఇది ఏ కోధను పో గొట్టును, మూలనో గము అతిసారము వొ 

త్గుల్మ ములు చ మేహము మున్నగు వానిని కూడ పోంగొట్టి బలమునిచ్చును. 

క్రీ మాణక ఘృుత ను. dar 

శ్లో. మాణక క్వాథకల్యా..భ్యాం నుత ప్ర స్థ ౦ విపాచయీశ్. 85. 
ఏక జం ద్వ్యంద్యజం శో2థం త్రిదోమం న వ్యవహా హాతి, . 

శ్వ 



$70 చక్రద త్త--3౮ శోథరోగాధికారము, 

క్రేంఖణపు కపైాయకల్క_ముల లో 16 పలముల "నేతిని పక్టము చేసీ నీవింఛి 

ఏక దోవ, ద్విదోపష త్రిదోపజముల వాపులు సయితము .నశించును, 

a న్థలపద్మక ఘృతేము, థఆా- 

న్లో, స్థలపద్య పలాన్యష్టా త్ర్యూవణస్య చతుఃపలహమ్. 86, ఘృత 

డన పే దేసి: కీరం దత్వా శెకుర్దుణక్, పంచ కాసాకా సాగరే చ్చ 

ఘ్రంక్ రేం భం చైవ సుదు స్తరమ్. 87. 

వ్? 'మెట్టతామర రిపలములు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు 4 పలములు వీటిని కష్టా 

. యము చేసి అందు నాలు రెట్లు 'పాలుకలిపీ 16 పలముల "నేతిని అందు ఫక్వము చేస్ వ్ల 

విచచిన ఫంచవిధనులగు దగ్గులు భయంకరములగు వాపులును కూడ నశించును, 

ఆం ఇ లేయాదిఘృత ము. రతా 

తో లే లేయ కుష్టూగురు చారు కొంతీ ర్యక్చద డె చకెలాంబు వలా 
య 

సరి వ్ ప్ యంగ స్టాణేయక హేమమాంసీ తాళీసప పత్రస్ల వపత్ర, 

నై! 88 శ్రీవేష్టక" భ్యామక వీన్నలీభిః పృక్కా_నఖై రారవి య 

థావరాభమ్, హోతాన్వి కేళ్యంగ ముళ స్స్ తైలం సిద్ధం నుపిషె రవీ చ 

వలే "దహామ్, 89. 

. ఇ లేయము కోష్టు అగరు చేవదారు శేణుక వీజములం లవంగ పుపట్ట కమలములు 

ఏలకులు "సరునేరు తుంగము సైలు ద్రీయంగువు దవనము హేమము జటామాంసి తౌడిశప 

త్రి ధసియములు జాపత్సీ శ్రి వేష్ట ధూపము గోహీవషతృణము పిస్పళ్ళు Man 

క (దృవ్యము నఖమను గంధ ద్రవ్యము వీటిని దొజకినంత గా తెచ్చి తెలమును సిద్దముచే 

షో ంచిన ౫ాని వీటిని నూరి పట్టు చేయటగాని శోధలకు హీతకరమను అగును. 

ఆ అధ శుష్కు_మూలాద్యఘ్ళుతేము. జ్యా, 

నో, శువ్క._నూలక వరాభూ దారు రాస్నా మహాప, 

పక్ష మభ్యంజనా శె తెలం సళూపిం శ్యయథుం జయేత్ . 40. 

ఎండినముల్ల ంగి వేళ్ళు గలిజేరు చేవదారువు సన్నరాస్థ శొంఠి వీటి తోపక్య్ణము 

చేసిన _త్రెలమును రుద్దినను వాపులు నశించును. ఇ 

|,-ఆఅ౦ం పునర్నవా లేవాము. ఎతు 

. వో, * వునర్నవా నృుతా దారు దశమూలరసాఢ శే, అర్ష్రక 

స్వరనే పసి గుడ స్వ తు తులాం పచేత్. 41. తల్సిద్ధం వ్యోవ వ్ 

లా త్వక శేః కార్షి య! పృథక్, చూర్రీ రంల! EN సే మధునః;ః క్ల 
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డపం లిహేత్. 42, లేహః పౌనర్నవో నామ శోథ ళూల నిషూదనః, 
శాస కాసాఒరు చిహూఠో బలవరాన్ని వర్షనః 48, 

లం op 
గలిజేరుతిప్ప తీగెదేవదారువు దశమూలములు వీటియొక్క_ఆఢక పుపరిమాణయుగల 

రసములోను 16 పలముల అల్ల పుర సమును 100 పలముల 'బెల్లమునుపక్వము వేసి శొంఠి 

మిరియములు పిప్పళ్ళు చవ్యముఏలకులు లవంగపుపట్ట జాపత్రి వీటిని 2 జక క్క_ కాలం 

పలము చొప్పునచూర్ష్మము చేసి చల్లారిన పేమ్తుట పెదానిలో వేసీ నాలుగుపలముల తే 

నెతోను కలపవలసినది, ఇయ్యాది. వాపులను  కూలలను శ్వా సకాసములను అరుచిని పో? 

గొట్టి బలమును . కాంతిని “పెంపు జేయును. 

వో దశ నూల క పాయ స్య కంచే పథ్యా శతం పచేత్, తులాం 

గుడా ద్దృే దద్యా దో్వే స మమ్రైరం చతుఃకలం, 44. శ్రీసుగంధం నువ 

క్షాశప్ర స్టార్ధం మభునో హీమే, దశమూలీ హారీతక్యః నోధా౯ా హూ 

న్యుః సనుదిటీణా౯, 45, బ్యరారోచక గల్తార్మో ముపహా పాంశతూదరా 

మయాన్, ప్రత్యేక మేక కన్షాంళం త్రినుగంధ మితో భవేత్. 46, 
కంసప+రీతకీ వైపా చనశే పళ లేఒన్ఫథా, ఏతన్హానేన కుల్యత్వం కేన 

"తత్రాపి వర్ష్యతే. 4&7. 

శ్రీకి పలయుల. దశమూలపు కపషాయములో డనూరుకర'క్కా-యలను పక్వముచేసీ 

గట్టిపడినపిమ్మట 100 పలముల “బెల్లము నొంది మిర్నియ సములు పిప్పళ్లు యవశక్షారము 4 వల 

ములును లవంగపుపట్ట వీలకులు జూప పత్రి వీటిచూర్హ్యము ఒక తులమును చేర్చి సిద్ధము చేసి 

చల్లారిన పిమ్మట రొపలమెల "తే-నెను కలివీ సేవించినచో భయంకరములగు వాపులను 

నశించును. జ్వరము అరోచకను గుల్మము మ్లలరోగము శ్ర, మేహము పొండువు ఉద 

రరోగము వీటి౫ా నచో అవంగపువట్ట మున్నగు మూటిని మూడుతులములం చేర్చవల 
“యును, ఇదికంసపహారీతకి అందురు, చరకములో మటీయొక రీతి గాచెప్పంబడినగి, ఇందు 

వరి రచిన మానముెనీ అందును వర్ణ ంచి యున్నారు. 

(ధ్ర కంసహారీత!, Yn 

నో దిష్టవం చమూూలస్య పచే తృ_పాయీ కంే న్యేఒభయానాం చి 

కతం గుడా చ్చ లేపా సుసిదై చ వినీయ చూర్హం వోస్టిషతి సౌగం 

ధ్య ముషాస్టితే చ, 48. ప్రస్తార్థమా త్రం మధునః సుశీ న్ట్త్రే కించిచ్చచూ 



879 చక్రద త్త__3౮-. శోథరోగాధి కారము. 

ర్లాదవి యావళూ కాత్ , ఏ కాభయాం వాశ్య తతశ్చ లేహో చ్చు కిని ని 

హాొన్తి సన్తి శ్వయభుం ప సృవృద్ధం, 49. కాసజగరారోచక మేహాగులా లా లా స్ట్పహ 

త్రిదోషోద్భవ పారషురోక గాకా ), కార్మామవాతావస్ఫగన్లువి త్తం వెవ 

ర్ల పమూత్రానిల ళుక్ర దోపాన్. 50. అత న్యాఖార్థ_న్లరం నో క క్షం 

వ్యాఖ్యా వారై పన యచ్భుభా. 
దశమాలనుల కషాయము 48 పలములలో (కర కాయలు నూరు బెల్లము 

నూరువక ములు వేసి లేహము చేసి అందు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు అవంగప్రపట 

వీలకులు జాషత్వి వీటిని చూసాము నేసి వేయవలయును, చక్కగా చల్లారినపీమ్మట శప 

ముల “తేచెను కలిపి కొంచెము యవక్షాగము పేమ్మట కరక్క్మాా-యను తిని అరపలము శే 

హమును తినవలసినది. ఇయ్యాది (పృ పృబల మైన వాపులను సెతయు నశింప; జేయును, దగ్గ 

జ్వరము అరోవ్రకము ప్ర మేహ గుల్మము ప్రీ హరో ము త్రీదోషజనితమగు పాండు 

వు కృశి-చిపోవుట లైమవాతీము_ర ; క్రరోగము అన ఆమ్హ్లపి త్రము విపర్హత మూత త్రీదోషములు 

వాతదోపషునులు వీర్యద్గోపుములు 'అనువీటిని పోగొట్టును, ఇచ్చట ఇత రవాస్థఖ్యలేవియ 

ను వెప్పంబడ లేదు. ల 

శ్లో, లేపో ఒకుమ్మరశోథం నిహన్తి తిల దుగ్ధ మధు నవనీతై£ 
61. త త్తరుతలమృద్భిర్వా ఇొలదలె ర్వా తున చికేణ, శోళీ వివని 
మిశ్తే తు విహోక్తా సమ్మతా క్రియా. 52. గ్రామ్యజానూపంపిశితలవణం 
శుష్క_.శొకిం నవాన్నం, గొడం సష్టైన్నం దధి సకృశరం విజ్ఞలం మద్య 

మన్లుం ధానావల్లూరం సమశీ న మథోగుర్వ సాత్మ §ం వీచాహి స్వ 

పం చారాతే, శ (యభథుగ దవా న్వు 'యేనె న్మెధథునం చ. కి. 

తిలలు శా పొలు నవనీతము వీటి నో చేసిన తేసళమును అరుష్కర శోధ మును 

పోగొట్టును. జీడి చెట్టు క్రిందిమజ్టితో గాని ఆయాకుల త్ గరి గాని. లేపనచేసీన వాపు 

నశించును. ని షోత్పన్న మురగ శోథలకు విపో కృములగు చికిక్స లనేచేయవల యును, మే 

కొమాలనగము సీటిపట్టులందలి ఇ౭౦ంతువుల మాంసము ఎండుకూరలు రొ త థాన్యమలయ 

న్న ము 'ెల్లప్రపదార్థములు సపెటును పులగము జలవేతసము కల్లు అవ్భరసము గోధునులు 

మాంసము మంచి భీ జనరు ఎకి విమద్ధములగు భోజనములు ఈవస్తువుల: న శోథ 

రోగులు బొత్తుగా పరిత్య జి. పవలయును, 

ఇట్లు చకృద త్రయందు శ్లోధనో -గాధికోర ప్రి రణము ముగిసెను. 

ఖో 



౨౯: వృద్ద్యధికారము. 

ఇప్రర్రి వాళ వృద్ధికి గుగ్గులు ,తెలాదు", రియా 

నో గుగ్గులుం రకుజబు తె తలం వొ గోమూ సే ర్ం విబేన్నర౩, వాత లా 

వృద్ధిం నిహన్వ్యాశు చికశాలానుబంధినీం. 1. సక్రీరం వావిబే తె తైలం 
మోస మెరండ సంభవము, పునర్ష్న వాయా సై స్కెలం వ్నాతెలం నారాయణం 
తథా, 2, పానే వసా రుబో స్పెైలం “చేయం వా దళ కాంభసా, 
చందనం మధుకం పద్మం ముశీరం నీవ ముక్పలమ్ 8 వర పిష్టైః ప్రదే 

య్ 

సాస్ప్యా ద్రాహళోథరు జాపహకపంచవల్క_లక లేన సఘృలేన వృ లేప 
నమ్. 4, సర్వం పిత్త తహారం కార్యం ర కర్తే ర కృ మోక్షణవమ్, స్తేన / 

ప్రలేపయేక్, ర, వీతదారుకషూయం 

చ విబే న్థూలెణ సంయుతమ్, స్విన్నంమేవః స సముత్సేంతు లేపయీ తు 

రసాదినా, 6, గఫికోవి "ద్రేక్ర దవ ర్వా సుఖ్ స్పై రూత్, సంయు తె డి సం 

సేద్య మూతే పృభవాం సత్ర్రుపక్త్రేన వేష్టయేత్-. 7, సీవన్నాః పార్వ 
తోధసా ద్ని స ిర్రిహిముఫేన ప, నంఖోపరి చ కర్లానే కా నీవ 
సిమాదహేాత్, 8. వ్య శ్ గాద్వా నీ్రాం వి భ్యేదం త్రవృద్ధిరివృ త్త త్రమే 

అంగుష్టమ ధథ్యే త్వ ఫక్నా ద పాదంగవిపర్యయే. 9, 

గుగ్గులమును గాని అముదమును గాని గోమూ త ముతో త్రాగవలయు 

నుం ఇయ్య ది చకకాలోేత్సన్న ము లగు వాతవృద్ధులను పోంగొస్టును. కనిచో పాలతో 

ఆముదనుకు గాని గలిజేరు తెలమును గాని నారాయణ '-తెలనును గాని త్రౌగినను 

అఆముదమును దశమూలముల కషాయముతో త్రౌగినను పతనము, వన్వీక ర్య అను చేయు 
టయును త్రమములు, చందనము ముల్లంగి కమలము వట్టి వేళ్లు నర్హకలు వలు 5 వీటిని పూ 
తోనూరి తేపనచేయవలయను, ఇది దాహము కోఫము మున్నగు రోగములను వోంయగా. 
ట్టును, మజ్జి వ్రేళ్లు పిప్పళ్ళు రావి వేకసయు వీటిని నీతితో కల్క_ను చేసి లేపనవేసీన 
సంవ్రూర్ష ముగా ఖో త్రనాశనమగును, ర క్త వృద్ధియందు ర కృమును "వెడ లింపవలయును, 

కఫవృర్ధియందు సోమా క్రముతో నూరిన “యష్టావధలతో లేపన చేయవలయును, 



ప్ర్74 చక్రదత్తం-౨౯. వృద్ధ ్యథి కార ఇ 

పచ్చి దేవదారుక షాయమును గోమూ త్రముతో చేర్చి త్రాగవలయును. మేదనుగనోమాశ్ర 

ముతో" స్వేదితముంజేసి స సురసాదిగణొ షధములతోక లివ్ లేపన చేయవలయును, మూత 

మగు వృద్ధికి చక పొ చెమట ంబట్టించి పట్టువేయవలయును. లేనిచో వీ శ్రీ హీమఖళ్త్ర 

ముతో చేదింపవలయును. చెవికొనయందు గాబను వదలిపెట్టి నూవతో కాల్చవల 

యును. అంత శ్ర, వృద్ధిని భ్ పోంగొట్టుట కె వృళత్యాసముగా ర క్షణాడిని 'ఛేదింపవలయును, 

అంగస్థపునడిమ్ చర్, చర్ నును అంగవిపర్యయమునందు కాల్పవలయును, 

ఆధి రాస్నాక సాయాదులు, de 

నో, చాస్నాయస్ట్యామృ కో తరండబలాగోకుర సాధితికి, Fa 
లా 

త్రవృద్ధిం వాన్హ్యాళు రుబ్బుతే తెలేన మిగ తః, 10. _తెలమేరండజం పీతా 

బెలసిద్దపయోాన్విలే్, ఆధభ్యాన శూలోపచితా మం తే తృ వృద్ధింజయే న్నర 

1l. సోరీత కం మూతి సిదాం స తలారి లవణాన్ని తారా బ్రా సతః ప్రాతశ్చసి 
ర డు 

-వేతకఫవాతమయాపపహ+మ్ం12. గోమూ త త్రసిద్ధాం ఈ రుబు లభృష్టాం హారీ 

తకీం ఎైంథవసం ప్రయుక్తాం, ఖాదే న్నరః కోప్తజలానుపానాం నిహని 

వృద్ధిం చిరజాంచ ప్రవృద్ధాం. 18. 8 శ్రి ఫలాక్యాథగోమూత్ర ౦ పి బే త్పా) 

తేరతం ద్రిత, కషవాతో ద్భవం ప హన్తి శ ఇయధథుం వృపణో స్థితం, 14, 

సర శాగురుకుష్టాని "చేవచారువమహొ వధం, మూూత్తార నాళసంయు శం 

శోథస్నుం కఫవాతనుత్ . 15. భృష్టో౭_రుబుః తై లేన కోల్క_కిప పథ్యా సము 

ద్భృవః, కృస్థాసె సెంధవసంయుకో వృద్ధిరోగహారక ప పరణ 16. 

సన్నరాస్త యస్ట్రిమధుక ము తప్పక ఆముదము ముత్తవఫులగము పళ్లేరు పీట 

తో-నెన కషాయమునందు ఆముదపు తైలమును చేర్చి త్రాగిన అంత్రవృద్ధి నశించును, 

ముత్తువపులగములో సిద్దము వేసిన పాలతో ఆనుదమును త్రాగిన అహాహము శూల అం 

త్రోవృద్ది నశించును. కరక్కాయలను గోమ్మూత్రే త ముతో సిద్ధము చేసీ ,లేలము ఉప్పు కలీ 

పీ స్రొద్దటం బుచ్చుకొనిన కసవాతరో గములు “సశించును, “గోమూత్ర ముతో సిద్ధముచే 

సిన "శ్రమభములో చేయించిన కరక్కా_యచూర్లమును ఉప్పును శో తిని కొరి చమ 

జేడిసీళ్లను త్రాగ వలయును. ఇయ్యాది పౌర్తిచీనమలగు వృద్ధులను గూ డ పోంగొట్టును. సర్ 

లము "అగరు కోష్టు జేవదారువు శొంఠి వీటిని నోమాత్ర, ము గంజితో చేరి 

త్రాగిన వాపునళించును. క రక్కాయలక ల్క.మును ఆముదము హో వెచ్చచేసీ ప్ప్పళ్టు 

వైంధవలపణములను ఇచెర్చికొని "ేవించనచో వృద్ధిరోగములు నశించును. 
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ఇప్రిర్రి గవ్యఘృతాది సృయోగమయులు. రిక 

క్ష్, అరం ఘృతం సెంథవసం పు పయు కం కంబూక భాం డేనిపా 

తం ప్రయ ఇత్స్ సపాహ మాదిత్యక నై క్యిసక్ళం నిహన్తి కూరండ 
మతిప వ్రనృద్దు pS పంద్రీమూలభవం చూర్ణం రుబు-తె లేన మరి రితం, 

త త్య హోద్దోపయసా వీత్రం 5 సర్యవృద్ధినినార ణం. 18. రుద్ర జటా మూలలిపా 

ఇరటవ్యప్క చర రా బద్ధావృద్ధిః శమం యాతి చిరోజాకి న సంక యక, 

19, సప్పిష్టమేరనాశేనే రోపికామూలవల్క_లం, లేవో వామ 

యం హాని బద్ధమూల మపీ దృఢం. 20, వవాసర్షప కల్కే_న పృలేపో 
వృద్ధినాశ నక, రేజ్ఞాగ్య _భ్రవులాభ్యాం చ లేపో వృద్ధిహరః పరకి, ర్మ 

ఆవునేయి _నెంధనలవణములను శంఖ పాత్ర, లో వీడురోజాులుంచి సూర్య పుట 

ముం బెట్టి త్రాగిన మిక్కిలి పెటీగిన వై నను కూరండములు' నశించును, పాపర వేళ్ల చ్యూర్హ 

మును ఆమపపుతై తెలముతో మి ౦చి మూడువకోజులు ఆవుపాలతో కాగినచో. అన్ని 

విధములగు వృద్ధులును నశించును. రుద్ర జడ వేరుతో లేపన చేసినను కేరటచర్త ముతో 

కట్టినను సార్తిబీనములగు వృద్దులును నశించుటకు సందేహము లేదు, జల్లే వేళ్లను 
చెక్కను ౫ంజీతో నూరి తేపన వేసి న-చో దృఢ ములగు వృద్ధిరోగములును నశించును, 

వస ఆవాలు వీటికల్క_ముతో లేపన చేసిన వృద్ధులు నశించును. లజ్ఞావంతి గద్దరెట్ట వీటి 

తో లేపనచేసీినచో వృద్ధిరో సములు నశించిపోన్రను. 

౮ బల్వాదిక్వాథచూర్ణ్మ ములు, ర్రిభ్రా- 

న్లో, మూలం చిల్వకవిళత్టయో రరలుకస్యాన్నే ర్చ ఫహత్యో 
ర్ష పయో? శ్యామా పూలీకరంజ శ, కతరో. లె ఆ ప్రషథారుమ్మరం, 

కృస్ణాగ,ంధిక చవ్య వంచలవణ కూరాబమాదాన్నితం, వీతం కాంచిక 

కోప వ్రతోయమధితేం చూర్షీ కృతం బృధ్ననుత్ . 22, ఆవిశీ లేణ గోధూ 
నకల కుందురుక స్వ వా, వ్రలేపనం సుఖోస్త్మం స్యాద్బ ృధ్నళూల 

8 పరః, 28, మృతమా క్రై కు వె కానే విశ స్తే స్ట సంప వేశయేక్, 
బద్నం ముహూర్తం చుభాే తత యణా దరుజం వేల్ 24. అజాజీ 

వోప్రపా కుష్టం గోధూమం బదరాణి చ, కాంజి కేన సమం విస్టా కు 

ర్యా దృంధ్న ప వ లేపనం 25, 

_ మారేడు వెలగ అగరుకొంథ చి త్ర మూాలపు వేళ్ళ వాకుడు నల్పతెగడ కలం 

శ్రానుగ మునగ'చెక్కొ. శొంఠి జీడివిత్తులు పీ పిష్పక్టు మోడీ చవ్యము పంచలవణములు య. 



876 చక్రదత్తారం, గళ గండాధికారము, 

వపశ్షారము అజమోద పీట్రిచూగ్గ మును కొంచమంత వేడ డినీటి తో త్రాగినచో ల బ్రధ్నగో 

సములు నశించును. నోేధువుక ల్క_కును గాని అందుగ కొల్క_మును గాని మేకా 

తోనూరి వెచ్చజేపి లేపనివేసిన బ్రధ్నళూలలునశించును, అప్పుడు (క్రొ త్తశా) చచ్చిన 

కాకియందు బి బ్ర థ్నమును శండుగడేయలుం చిన- చో వెంట సే రోగమునశించును. జీలక్ జ్ర 

బోడ తరము కోష్టు గోధుమలు రేగుపండ్లు వీటిని సమాన ఫౌగములను గంజితోనూరి 

పట్టించినను బ్రధ్నగో సగములం నశించును, 

_ఆం బృహ త్రైంధవలెలము, der 

వో, సైంధనం మదనం కుప్పం శ తాహో(ం నిచుళ-వణబామ్, హ్హ 

"బేరం మధ్గుకం భా దేవదారు ససాగరం. 26, స ట్ఫృలం పావ్క_రం మే 

దాం చపిశం చి శ్రీ క్ర శరీం విడంగాతిపి సే శ్యామాం శేణుకాం నలిసీం 

స్టిరాం. 27 విల్వజమోచేళ్ళ్ల (పాంచ దంతీ రాన్నే వ ప్రపివ్య చ సాధ్య 

'స్పృరండజం బలం లం వాతవికారనుత్. బగ్ర బ్రాఫ్నేదావ్నర్త రగ్గలా లా 

ర్శః ప్లీహ మేహాఢ్యమారుతాన్, ఆనాహామశ శరీంచైవ హన్యా త్రే తదనువా 

సనాత్ .29. ఘృతం సౌశేశ్వరం యోజ్యం బై బృధ్న వృద్ధినివృ త్త యే. 80. 

సెంధవలవణము ఊ మెత్తి తకాయ కోస్టు పిల్లి పీచక సీట్రి పృబ్బలి వస కరువే 

యష్టి మథుక ము గంటుఖారంగి జీవదారుఖు ఫొంకి గుమ్ముదు ప్రుష్కు.రమాలము 

మేద చవ్యము చిత్ర మూలము క చ్చూగము బాయువిడంగనులు ఆతివస నల్ల కెగడ 

శేణుక వీజములు న శాలిప ర్త మానేడు అజమోద పిప్పళ్ళు దంతి సన్న రాస వీటిని 

నూరి ఆముదముతో సిద్దము చేసి సేవించిన వాకవికారములు నశించును. బ్రధ్నము ఉ 

దావర్తము గుల్మ ము వహాలనోగ ము ఫ్రీహారోగము వ, మేహము అథ్యవాశేమే అనాహ 

ము వన్న గ వాటిని నిది అను నాసవమా త్ర మునే పోంగొట్టును, 2 బ్రథ్నరోగమును వృద్ధి 

రోగమును తొలగించుటకు సౌ శేశ్వంఘృృుత మును సైతము పృ “యా-15పవలయును. 

ఇట్లు చ చక్కద త్త తయందు వృద్గ్యధికార్యప్ప పకరణము ముగిసెను, 

౦. గథగండాథికారము. 

అద్రి గళగండమునకు య వముద్దాది సృయోగ ములు, ఈ 

న్లో, యవముద్దపటోలాని కటురూథం చ భోజనం, భర న 

రకము క్రిం చ ౫ళగండే వయోజయేత్ , 1. తండులో దక పట్టే క్ర 
ఇ అలి 



ఆంధ్ర తాత్పర్య సహితము, 77 

మూలేన పరి'బేపిత హా స్థికర్ణపలాళస్య గళగండః వృశామ్యతి.2, సర్ష 
వొక శ్లిగు బీజ "ని శణబీజాతనీయ వాన్, మూలక స్య భే వీజాని త 

క్రేణాన్షున పేవయిత్. 8. గండాని గ్రంథయృశ్చెవ గళగండాకి నుదా 
రుణాక్సి ప్రలేపాల్తేన శాన్యున్తి విలయం యాన్షి చాచిరాత్. 4, 
జీర్ణ కర్క్మా_రుకరనో బడ సెంథధవసంయుతః, నస్వేన హస్తి తరుణం గళ 

క 
గండం న సంశయః, 5, జలకుంభీకజం భస పక్వం గొమూత్ర గాలితం, 
పి బేతో్క ద వభ కాళీ గళగండవుశాన్త్నయే. 6. సూర్యావర్తరని*నా 
భ్యాం గళగండోపనాహానే, స్ఫాటాస్తాలైకి శమం యాతి గళగండో న 
సంశయః. 7, 

యవలు, సలు, పొట్లకాయ, కటువు, రూశత్తము అగు అన్నము, ఛర్తి 

రక్తస్రావము మున్నగునవి గళగండమునందు హీతకరయలు. కడుగునీటితో ఆముదపు 
గింజలను మోదుగు వేళ్ళను. నూరి లేపనచేసిన గభళగండములు నళించును. ఆవాలు 

మునగ విత్తులు జనపవిత్తులు అవిసె యవలు ముల్లంగి విత్తులు _ వీటినన్నిటిని పులిమజ్జిగ 

తోనూరి లేపన చేసినను ఉఊంచినను గండములు కణుకులం భయంకరములగు గళ్ల గండ 
ముఖం ఈ లేపనవలన శీఘ్ర మగా. నశించును, ప్రాకసారకాయరసములో అంటుప్పు - 
సెంధవలవణములను చేర్చి నస్యవిధి చేసిన తరుణములగన గలగండములు నశించును. 
సందియము లేదు. జలోత్పన్న మగు చంగ ల్వ్యకోష్ణును కాల్చి గోమూత్రము లో వైచి 
కొని శ్రొగినను కొటలను తినినను గళగండ ములు నశించును, 

ర తుంబీ-తెలాదులు, ఏఈ 

శ్లో, తిక్తాలాబుఫలే పక్వే సప్తాహమువితం జలం, మద్యం పా 
గళగండవ్నుం పానా త్పభ్యానుసేవినః, 8, కటల చూర్ణాన్దర్గలవర్షో గళ 

' గండ మపవారత్కి ఘృతమి శ 0 పీతమివ శ్వెతగిరిక ర్లి కామూలం. 9, మహి 
పెమూత్రవిమి శృం లోహామలసంస్థితం భళే మాసం, అ న్లగ్ధూమవిద 
Ko లిహ్యా న్మధునాథ గళగండే, 10. జిపహ్యాయాః పార్ళ పలోఒధస్తా చ్చి 
రా ద్యాదశ క్ ర్రితాం, తాసాం న్థూలశిశే చ్యఒధ శిన్హ్యా లె చ శనై 
శృనై ?. 11. బడిశేనైప సంగృహ్య కుశ పత్రేణ బుద్ధిమాన్, స్తుతే ర 
కే వ్రణే తసి న్షద్యా తృగుడ మార్ద్రకం. 12, భోజనం చానభివ్యన్ది 
యూష.,ః కాలత్ధ ఇవమ్యతే, కర్షయుగ బహిస్సంధి మధ్యాభ్యానే స్థితం చ 
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$78 చక్రద త్తీడారం. గళగండాధికారము. 

యత్, 1. ఆపర్యు పరి తచ్చిస్వా ద్ద దలగండే శిరా త్రయం +, విడంగ క్రూర 

సింధూగ రాస్నాగ్నీ వో సృషచారుఖి!. 14. కటుతుంవీఫ లర మై 8 కటు కెలు 

విపాచయేళ్, చిరోళ్ణేమవి న "స్థిత గళ గండం నివార యేజ్. 15, 

_ పక్వమైన చేదుిరశాయలో నాలుగురోజులుంచిన నీటిని గాని కల్లును 

గాని త్రాగ పథ్యభోజనముం జేసినచో గశగండములు నశించును. కట్టులచూర్చ మన 

నల్లదిం కనతో నూరి గాని శ్వేతనోకర్పి చేళ్లరసములాే. చేయిని వేసికొని శ్రైగినగాని 

జభ గండ ములు నించుశు. నుండూరము జః కమా త్రము కుండలో నుంచి ఒక నెలమైన 

పిమ్తుటపాగ బయటికి రానట్టు దగ్ధము చేయవలయును. పిమ్హుజ కేసలో కలిపి దీనిని 

శీవించిన గళ గండములకు మిక్కి లిహితమగు". కండు చెవుల వెలుపలి సంధుల నడు 

మను సమోపమునను మిదళు*ల నాడులకు మూడిటి నెన కు ఛేడింపవలయును. వాయువి 

డంగములు యవక్షార గు “సంధ వల పణ ము సన్న రాస్న వస చి త్రమాలము శ కి మిగ 

యములు వీస్పళ్ణు దేవ *'రువు చేదసొాకరసము వీటిలో ఆవనూ వెను పక ప్షయుచేసి నస్య 

విధి వేసినను గళగండ ములు నశి. చును, 

ట్రై అమృ తాద్యుఘృవతమా. థతూ- 

తెలం వే చ్యావ్భుతవల్లిసి: 'బహీంస్రావ్యాయా వృకు.క వీష్ప నో 

a 

లీభిః, సిధ్ధ బలాభ్యాం చ సదేవదాగు హితాయ నిత్యం గళగండ 

రోగి, 16 మా శ్రీ కాథ్యః సకృతీ త్రి క్వాథో వరుణమూలజక్కి గండ 

మాలాం నిహస్తాళు చిరశాలానుబ. ధిఏిం. 17. విస్టా జ్యే ప్థాంబునా 

చేయాః కాంచనారత్విచ:ః శుభా విక్వభేమజ సంయుక్తా గండమాలా 

పహాః పరాః. 18. ఆరగ్వథశిఫాత్ష పం విస్టా తండులవారి క్యా సమ్య 

బ్నస్య ప, లపాభ్యాం గంకమాలాం సముద్దశేత్ , 19. గండమాలామ 

యార్తానాం నస్యకర్మణి యోజమెత్ , నిరుండ్యా శ్చ శిఫాం సమ్య 

గ్యారిణా పరి వేపి తాం. 20. 

తిప్పతీగె వేప అమన్లువేతము పిప్పళ్థు చిన్నముత్తువపులగ ము “పెద్ద ముత్తువస్పలగ ము 

జేవదారువు వీటి తోసీ సిద్దము చేసిన తై "తె లమును గళగండరోగి శ్రానవలయును, ఉలిమిరి వేళ్ల 

కషాయములా* తేనెను వేసికొని యొకమారు త్రాగిన బాలరోబాలనుండి యుండిన గల 

గండములును నశించును. కాంచనారచూర్షమును చియ్యపుకడుగుతో శొంఠిచూర్ణ 

నును వై చికొని త్రాగిన గళగండములు నశించును. అవు వేతసపు వేళ్ళ ను వియ్యపునీళ్లలో 



ఆంధ్ర, తెత్సర్య సహితము. §79 

నూరి చక్కొ_గా నస్యవిధినిన్నీ లేపనములను చేనీన గలగండములు నశించును, నల్ల వా 
విలిని నీటితో చక్కు_గానూరి ౫౦డమాలతో పీడింపంబడెడు వారికి నస్యకర ముగా 
నువయోగింపవలయిును , 

అం క్ కాకకీనస్యము, లిక 

న్ కో శాతకీనాం స్వర నేన నస్యం తుంచ్యాస్తు నా విస్పలిసం 

యు'ేన, తెలేన వారిష్టభ పెన కుర్యా ద్వచోపకుల్యే సహమాక్షి కేణ, 

21. ఐం జె ద్యావా గిరిక క్యా వా మూలం గోమూ త్రయోగత! గండ 
మాలాం హా ప్పీతం చిర కాలోల్టి తా మవి. 22, అలెపేబు మో దళ్ ద్భూ 

"తా త్ప్వరసా ధ్రపలే వి విబేత్ , అపణ్యాగండమాలాయాక కావులా యా 

శ్చ నాళనః, 28, గళగండ గండ మాలాకురండాంశృ వినాశయేత్ , 'వీష్టం 
'జ్యేప్టాంబునా మూలం లేపాద్చాహుణయప్టి.కం. 24, 

తక్కోలపురసముతో గాని చేదుసారరసముతోగాని పిప్పలినిచేర్చిగాని లే నెతో 
వస వీప్పళ్లనుగాని నూరి నన్యవిధి నుపయోగింపవలయును. "శ్వతగోక రి వేళ్లను నోమూ 
శ్రమతో నూరి త్రౌగిన చిరకాలమైస " గండమాలలనుగూడ పోంగొట్టును, గంటు 

భారంగిని బియ్యపుకడుగుతో నూరి లేవనవేసి:చో గలగండ £ములును గండమాల 
లును నశించును, 

అద్రి చుచుందరీశాఖోఓక బం బ్యాది “తెలగ, రితూ 

వ అభ్యంగా న్నాశయే న్న్ర్రాణాం గండ మాలాం సుజారుణామ్, 

ఛుభుంద ర్యా విపక్యం తుశ్షణా స్ కలవరం ధ్రువమ్. 25. గళగండాపహం 
కలం సిద్ధం శాఖోటక్ త్యెచా, , బెం నాళ్వ మాంని నిర్దండీసాధికం ఇవ్రావ్స్ 

నావనమ్. 26, 

.  చుచుందరీ'తైెలమును రుద్దిన భయంకెరములగు గండమాలలు శ్రీఘ్ఫిముగా నళిం 
చును. శాఖోటవృక్షప్రుబెరడతో తయారుచేసిన లేక చేదుసొర గన్నేరు వావిలి వీటి 
తోసాధించిన _తెలమును నస్యముగా నుపయోగించినను గలగండ రోగ ములుళాంతిల్లును, 

౨౮ నిర్దండితై 'తెలము. ధృత. 

వో, నిర్దండీస్వర నే మాధథ లాజ్ఞలీ మూల కల్కితమ్, 

తెలం నస్వా న్నిహన్వ్యాళు గండమూాలాం సుదారుణ్గామ్. 27, 

వావిలి రఫములోను పొ త్తిగడ్డ క ల్కు_మునందును సిద్దము చేసిన _తేలము భయం 
కరములగు గండమాలలనుకూడ పోయొట్టును. 



$80 చక్రదత్త-ారం. గళగండాధి కారము, 

బద్రి. ర ర్పాసీ కాపూ'పాదులు. ర్థిజా- 

న్లో, వన కార్పాసీకామూలం తేండు లె స్సహ యోజితమ్, ఫ 

కా తు పూవీకాం ఖాటే దపచీనాశనాయ తు, 28, వోఛాంజనం 

చేవదారు కాజికేన తుపే పీతమ్ కోన్నం పృలేపతోహన్యాదపచీ మతి 

దు స్తరామ్, 29, సర ర్భ పారిష్ట్రపత్రాణి దగ్ధా భల్లాత కై స స్సహ భాగమూ 

శ్రేణ సంవి ప్రమపచిఘ్నం ప్ర ప లేపనమ్, క0. అళ్వన్థ కాష్ట పంనిచులం గవాం 

దతం on “దాహయేత్, 'హరాహమజ్జసంయు కం భస్త హొ హర పచ 

౦ పరి ణాన్. 81. పార్షిం పతి ద్వాదళ చాద్తులాని భిక్వేన్షవ స్తం 
జె 

సమ్యక్, విదార్య మత్స్యాండనిభాని వెద్యో నిక్భవ్యు జాలా న్యనలం 

విదధ్యాత్ , 82. మణీబంధోపరిష్టాద్యా కుర్యా ' చెఖ్యాత్రియం భిషక్ 

అంగుళ్య న్తరితం సమ్యు గపచీనాం వా న్షయెః 88, దర కోత్పలాభవం 

మూలం బద్ధం పు ప్యేఒపచింజ యేల్ అపామార్ల స్య నా ఛిన్హ్యా జ్ఞివ హే 

తలగ లే నే. విశ, 

ఆడవి (వత్తి వేళ్ల నుబియ్యముగంజితో పూరీ గావేసిపక్యము'వేసితినినచో అపచీ 

రోగములు నశించును. మునగ దేదదారువులను గంజితో నూరి వెచ్చం జేసీ లేపనంజెసీనభ్ళ 

యంకరములై న అపశీరో గములునునశి చును ఆవాలు వేప జీడివిత్తులుక లిపీ భస్మ ముచేసీ 

మేక పాలతో నూరి లేపనచేసీనను మంచిదియీ. రావిచెక్కును జలవెతమును అఫుపం 

టిని కాల్చి పందిమజ్జిగతో చేర్చి లేపనచేసినను అపచీరోగములు. నశించును. ఇంద్ర 

వ స్తీవిషయ' మలో (క్రిందపం డ్రైండు అంగుళములు వదిలిపెట్టి చేప గుడ్డు వలె తొలచి 

నిప్పు నంటింపవలయును. _ లేనిచో మణిబంధముమోదను అంగుళుల సందుల లోను మూ 

డురేఖలను అంటీంపవలయును, అహవీరోగము శాంతించు టై పుష్యనక్షుత్రములో 

నాటిన సహాదేవచెట్టు వేరు నుపమోగింపవలయును. 

అద్రి వ్యోహెద్య తై అము. ధ్రిత్రా- 

శ్లో, వో నషం విడంగం మధుకం సైంధవ "దేవదారు చ 

తేల మేత తె శృృతేం నస్యాత్క చా) మప్యవచీం జయే త్, 85 

తృీకటుకములు వాయవిడంగము యస్ట్రీమధుకము సైంధవలవణము చేవ దారువు 

చల 
పీటికషాయముతో సీద్ధము చేసిన "లము భయంకరములగు నపచీగోగములనై నను 

వోసొటునుః 
శి 



ఆం ధ్ర తొత్సర ఫ్ర్నహితే ము, 881 

అథి చందనాద్య తై లము. ధ్రిత్రా. 

న్లో, చందనం సాభయా లామ్రై వచా కటుకరోహీణీ, 

ఏతె పై స్పెలం శృతం వీతం సమూలా మపచీం జయేత్ , $6, 

చందనము క రశ్యాయలు అక్కా వస కటుకరోహీణి వీటి-తె లము నిర్హూల 

ముగా నప-బీనోగములను పోంగొట్టును. 

-ఆఖర్ర గుంజూద్య తైలము. రతా. 

క్లో గుంజా హయారి శ్యామాక సర్గ పె గ్తూత్ర,నాధితమ్్ తెలం 

తు దళధాపత్చా తృ ణాలవణపంచక మ్, 87. మరిజైశళ్స్చూర్డి జె ర్యుక్తం 

సర్వానస్థాగ కాం జయేత్ అభ్యంగా దప-చిముగ్రాం నవమి కార్య స్టర్పుద 

వ్రతాన్. 88 
చిరిసెనగలు గ్నేరు నల్ల తెగడ జిల్లేగు ఆవాలు వీటితో పిప్పళ్లు పంచలవణ 

ములు మిరియముల చూర్ణ ముతో సి సీద్దముచేసి సీన “తేలమును రుద్దిన అన్ని విధములగు నపచీ 

ఎ రోగములును మూ నోగములు నళించును, 

ఈ (గ్రంభులందు శోథనక్రి యలు. పతా 

న్లో, గ్రంథి స్యా మేష కుర్వీత రివక్ళోథ ప పతికి కి యామ్, పకా 

నావాట్య సంళ్ నోథ్య రోపయీ Be 89 హొంస్రాసకోహాణ్య 

వృతా చ . శ్యామాక ఓ ల గురుక్చుప్త గంధాకి ని త్రీపిప్రాస్స 

హా తాళ వర్త గంథా విధెయోజఒనిల జప లేహః 40. జలాత్మ కాః పిత్త 

కృతే పీ తాస్తు “శ్రీ రోదకాభ్యాం పరిషేచనం చ, శాళేలివర్లస్య తు 

నీతలాని వశేత్య సాయాణి సశర్క_రాణి, 41. ద్రామార సేనేక్రుర సేన 

వాపి చూర్తం పీ చేద్యాపి హరీతకినా?, వుధూక్ ప. 'వేతసానాం౮ 

కర్ర వేపాన వఠి'రయేచ్చ. 12. కృ తేషు దోపేషము యథానుపూ 

ర్వాగ, భా భిషక్ శ్రేషృసముక్థి లె తు, 4కి. న్న చ విమ్లూపన మేవ 

పర్ట్ జ దజ్జుషు రేణుద్భ పదీస్కుతె త శ్చ 

U కిత్ర or! పచ్చి ంధులకు వాపును పోంలగొట్టుచికిత్సను చేయవలయును పక్ష్టోములగు 

వానిని శోధించి గాయప్రదొషధులతో అంకురింపం జేయవలయును. జటామాంసి 

కటుక గోహిణ్సి తిప్పతీగ గంటుభారంగి శ్యామాక ము మాశేడు ఆగురు వీటిని గోపీ త్తము. 

తో నూరి వాతగ ంథులకు లేపవమునువేయమవలయును. పీ తగ ౦థులయందు జల కియ 
ల ఆవల ల 



999 చ క్రద_ర్తారం. గళగండాధికారము. 

తక రము. సాలు నీళ్లు వీటితో, సేచన చేయట, కాకోలీగణపుదాపధుల కషాయము 

ను చల్లార్చి చక్కెరతోక లిపి సేవించుటయును హీతకరములు. కరక్కాయచూర్ణ మును 
య ' ' ac) 

ద్రాతరసముతో గాని ఇక్షురనముతో గాని త్రాగవలయును. మధుకము చేశేడు మున్న స 

వానీని నూరి పెనిపట్టింపవలయును. దోషముల నను'సరింట చికిత్సలను చేయచుం 

డవలయను. ఇట్టుచసినవీమ్మట కఫ గ్రంథులను స్వేదముచేయించి ఆపీమృట అంగుష్టము 

ను దుముతోను చీన్నరాలతో ను విమ్హాపనము చేయవలయును, 
— 3 

గ్ర నికంకతాొది లేపము. ర్రిత్రా- 

నో, ఏకంక ఆర గ్వథికాకణ ఏ కాకాదసి తాపసవృత.మూ నె; 
యం ™” జాం . య 

ఆ లేపషయేచేనమలాబుభ్యా _కరంజ కాలొమద నై శ్చ విదాషన్. 44, ద స్టీ 
౮ 

చిత్రక మూలత్వేక్సుథార -పయసీ గుడక్కి భ ల్లాతి కాస్థ కాసిసం లేప్తోల్ళి 

న్హ్యాచ్ళిలానుపి, 45. గన ర్స దాదిజి ల్రేపో మాళ్ళవాహాకకిటజః, 

' 
ర్ం 

ఇదు చాదికాన్, 46, థ్యర్చు mr 
ములుదంతి శేల ఎఆ్రచిరిసెనన అడవదొండ ఇంగుదీవృతు ము వేళ్లు వీటితోోోను 

సార గంటుభారంగి నల్ల తెగడ ఉమె తకాయ వీటితోను లేపనములను వేయించినను, 
Rae ర 

దంతి చిత్రమూలము వెళ్లు జముడుషౌాలు బెల్లము జీడివిత్తనములు కాసీసము. వీటికో 

.'లేవన చేయించినను రా కైనను "తెగపోవును, బురదలో తిజిగెడి పురువులు మునగ యవ 

కూరను శంఖచూగ్జ ను వీటిని నూరి బేపనచేసీనను గ్రంథులు మున్నగున వినళించును, 

మర్మ స్థలము కప్ప తక్కి నచోట్ల పుట్టి-పక్వము కానట్ట-గ్రంథులను కాల్ఫవలయును, 

ఇ. అరి గ్రంథి పొచన విధి. ర్రిజా- 

ద్ అ! వ పతొ ను లో వ్ , 

EN గ్ ంఢీనమర పభ వా నపక్వానుద్ధృత్య వాగ్నిం విదధీత వై 

(ఇ ke ౦ ag 21) అల జ 

దః, శ్రా ౦ణ వై తాన్ఫితిసార యేత్తు సంలీఖ్య సంలిఖ్య యథోపదే 

శమ. ఉ7. గృంథ్యర్చుదానాం నయతోవిశేవ; ప్ర దేహహేశ్యా కృతి 
ఇ ళు ఎ ల్ని అస చలో నారి రా 7 

దో పదూమైః, తేతశ్చికి ల్ఫెద్భి పగర్చ్భుదానివిధానవి ద్భ్రంథిచికిల్సి తేన. 48, 
గ mp ws అ “క $2 we ~ వ గ 

వాతార్చు దెచాప్వుపనాహనాన స్న్ధెళ్చ మాంసె రధ వేశవారై% న్వే 

దం విదధ్యాత్కు._ళ లస్తు నాడ్యా శృంగోణ రక్తం బహుశో వానేచ్చ.40, 

స్వేదో పనా హామృదవస్తుపభథ్యాః విత్తార్చుబేకాయవినేచనాని విస్ఫుష్య 
wT అత వలం ' అర ర ఖో అని 

చోదుంబరణా కగోజీప తైః భృశం తే ద్రయ్యాలెః వలి వత్, 50. 

అము 



అంధ, తాత్పర్యస సహితము, : 888 

నీకె స్పర్టరసప్రి, యంగుపతంగలో ధ్రాష్ట్రన య స్టికా పః, లేపనం 
E3౩ Yel స) యా 

అలర్ట్ మద్య భం జ ల కొంఖచూ లేన సహమూలకభస, నా, కఫార్సు దాపప ౦ కు ర్యాద్ద్యంథ్యా 

దిమ విశేషత! 51, 

వై ద్యోపదేశము ననుసరించి శ్షీరిక్షారములతో వ్ర,తిసారణమును చేయవలయును. 
వూ. 

వ్ర జేళశమును కారణమును ఆకారమును వోషమును దూప్యమును గుెకు టీగి వెద్యు(డు 

అర్భుదగోగమునకు చికిత్సను చేయవలయును, వాతౌర్నుదయునందు ఉ పనావామును 

'స్వేదమును స్నిగ్ధమగు మాంసము నుపయోగింపవలయును. వై ద్యుండు నేర్చరియై నాళ 

ములకు చెమటను పట్టించు చుం కవల యును. శృంగముల ద్వారా ర కమును విసారముగా 
అజా అనే mm 

వెడలింపవలయును, పితార్భుదములందు న్వేదమిచ్చుట పి డికటుట మెలలగా పవ 
జారి న లు య AU 

ర్రి కిప్పించుటలను చేయవలయును, మేడి, రెడ్డి కారివాన బొలు వీటిఆకులతోమాడ నూరి 

ప్ిముట స రసము పి యంగువు లొద్దుగ ర క్షచందనము అర్జున 'వృతుము. యస్టిమధుకము 
చ Uy 

వీట్రిని కసితో నూరి పట్టు చేయవలయును క ఫారుదసున౦దును గ్రంధి మున్నగువా 

నికిని శంఖచూర్హ యును మునగభస్తమును కలికి లేపనము చేయవలెను, 

క్రి నిష్పావాదె తేపయులు, పా. 

FA నిప్పావపిణ్యాక కులుస్ణ కలె లె) రాం సప్పగాశై రధథి కుర్దితె 

శ్చ లేపం విదధ్యాత్కి ఏమో యథాత్ర ముంచ_న్హ్వ పత్యా న్యథ 

మనీ క వా, 52, అల్పావశీష్టం క్రిమి? పజగ్గం లిఖే తతోన్నం విద 

ధీత పశ్చాత్ యదల్పమాలం 'తపుతామనీ పః సంవేష్ట్య పృతై) 
రథ వాఒయసె ర్యా. ర్సి, కూ రాన్న్ శస్తాణస్టన తారయేచ్చ : ముహురు 

హలు$ ప్రాణమవేక్యృమాణః, యదృచ్చయా వోపగతాని పాకం పాకే 

క్ర మేణోపచశేద్యథో క్ష కమ్. రశ, ఉపోదికారసాభ్య'కా _స్టత్స త్ర పరివే 

వ్ తాటి న్మణశ్య న్లకచిరాన్న ధ్రాణాం వీడ కార్చుదజాతయః 55, ఉవోఏి 

కా కాంజిక ఫ్ర క్ర విస్టా తయోపనాహోా లవ తేన మి శకి దృష్టోర్సు దా 

నాం పశమాయ కె న్చిద్ద నే పనేవాతివ గ్రాము మర జాసోష్. ర్[, లేపోర్చు 

దజి ద్రరభా మోచకభస తువశంఖ చూర్ణ కృతః, ' సరటారుధిరార్షుక గం 

ధకయపబిడంగ నాగశర్వాథ. 57. స్నుహీగండీరికాస్వేదో నాశ యేద 
ర్చుదాని చు సీస కేనాఒథ లవణ 8 వీండారకఫ లేన వా. ర్రి. హరిద్రా 

లొధ్ర పత్తుంగ గృహధూమ మనళ్ళిలాః, మధు ప్రగాఢ తేపోయం మే 



98 4  చక్రద త-=రీణ, వీ పదాధ్ధికారము 

దోర్పుదహరః పరః, 59. ఏతామేన (క్రియాం కుర్యాద శేసూం వర్మ 

అనుములు పీణ్య్యాక ము ఉలవలు వీట్రికల్కు_ మును మాంసమును “పెరుగుతో 

మర్జి ంచి లేపన చేయవలయును, పురుగులవలన తినంబడి కొలదిగా మిగిలిన దానిని 

కాల్చి చేయవలయును. ఇంకను మిగిలినచో వంగము రాగి సీసము వీటి కెకలతోచుట్టి. 

క్షారము అగ్ని శస్త్రచికిత్స లను చేయవలయును. ' దెవయోగమున పక మైనదానిని శ్రమ 

ముగా చికిత్స చవేయవలయునా, ఊల్లిర సముతో తడిపి అయాకులగోచుట్టి పెట్టిన పురాత్రన 

ములై నను అర్బిదజాతి నశించును. మర్శజమగు అర్భ్బుదము వీనితో "మూంజేనిరోబ్యా 

కట్టుచుండుటచేశ నశించును. అరటి 'చాగవృతఘలబూడిద కంఖభోస ము వీటితో 

శేపన న చేసినను అర్బుదములు = =కించును. జెముడుపాలు కాడ జెముడు స్వేదము అర్భుద 

ములను పోగొట్టును, దిరిసినలనణము గాని వీండీతక పు ఫలమును గాని నూరి లేపన వేసిన 

చో అర్భుదములు నశించును. పసపు లొద్దుగ ర క్షచందనము ఇంటిబూజు మనశ్శిల ప్రీ 

టిలో తేనెను వై చి నూరి, లేపనము వేసీనచో అర్బుడములు నశించును. శర్క_రా 

భృదరోగములకు ఈ+ెని చెప్పిన చిక్రిత్సల నన్నిటిని చేయవలయును, 

ఇట్లు చక్కద త్తయందు గళగండాధికార ప్రకరణము ముగిసెను 

౧, శి పదాధికారము. 

0 శ్రీపదనున సామాన్య చికిత్సలు. ధ్రితా 

1 న్లో లంఘనా లేపన న్వేదరేచనైః రక్తమోతుతైః, ప్రాయ న్మెష్ష 

హె రుష్టె శీ పదం సముపాచశేత్ .1. ధత్తూ రై. రె రండనిర్దుండి వర్చాభా 
న 

న్ సర్షపెళ వ లేపః స్పదం హా ని చిరోత్త మతిదారుణమ్. 2, పిన్ని 
౫2? ఓ స 

స్రమారసాలేన హూపికామూలవల్క-లమ్, వ్రలేపాస్ర్రపదం ప హన్తి బద్ద 

మూల వుథో దృథమ్. 8. విండారకతరుసంభవ వందాకళిఫా జయలీ 

సర్చిమా వీతా, శ్థీపద ముగ్గం నియతం బద్ధ్వా సూత్రేణ జంఘాయాం, 

4. పితశ్చాలేపచే నిత్యం చిత్రకో జేవదోరు వొ, సద్ధార్థశ్మిపకల్కో 

వా సుఖోహ్లో మూత్ర పెప్, స, న్నేహ న్వేదోసనాహోం శ్చ రప బేఒ 

నిలజే భిషక్, కృతో సల్యాంశరాం విధ్యత్తు చతురంగుశే. 6 



“ఆం ధ్ తాత్పర్యసహితము. షీరిర్ 

గుల్బస్యాధి శిరాం విభ్యే చ్చీ పే పి త్తసంభ వే, వీ త్తఘ్నీం చ క్రియాం 
కుర్యాత్సి తృొర్చుదవి సర్పవత్ , 7. మంజిస్థాూం మధుకం రాస్నాం సహిాం 

త యగ య్ వై ౧ ౨ నవీ ఇా = సాం సపునర్న వామ, విషపార నాభ. శ్లెపోయం వీళ్తుపద శా న్హయే. 8, 

శిరాం నువిదితాం విధ్యేదంగునే శ్రేవల్లీపజే, మధుయుక్తాని చాభ 
క్షం కపాయాణి విబేన్నరః. 9. విబే త్సర్గ ప -తెళేన ల్లీపడానాం నివృ త్ర 
ర్ం య కా ౧౧ ల 

య్, పూతీక రంజచ్చదజం రసం వావీ యభాబలమ్, 10. 

లంభునము లేవనము న్వేదనము. విశేచనము రక్షసా, పణము కఫనాళక 
అలలే 

పదార్థములను సేవించుట నను వీవిచేత శ్లీపదరోగమునకు చికిత్సం  జేయవల 

యను. ఉఊమ్మెక్స ఆముదము వావిలి గలిజేరు మునగ ఆవాలు వీటినినూరి. లేపన 

చేసిన ప్రాకిబడిన శ్లీపదములను కూడ నళింపం జేయును. జిశ్లేడు వేళ్లను. గాని 
(ap) * , 

వ్ర త్తి వేళ్లను ౫ాని గంజితో నూరి లేపనచేసీన శ్రీపదయు మొదలం1: నశించును, దుంగ 
అంటీ | 

చేశ వందాక వేళ్ళు నూరి నేతితోక లిపీ తాగనను మొలతాటిలో నెలప్యడును కటుకో 
య లం " WU (WU యు లు 

నియున్నను శ్లీపదనముఖు నశించును. చిత మాలము జేవడారువులు యొక్క_-గాని ఆవ 

మునగలమొక్క_ గాని కల్కమును గోమ్యా త్ర ముతో నూరి వెచ్చజేసి లేపన చేసిన 

పీ*తమగును.వాతేశ్లీ వదములందు స్నేహము స్వేదము ఉన నా పహామును వె ద్యుండు చేయు 

చుండ వలయును ఏ త్రల్లీ పద మునందు గుల్ఫ మునకు శ్రీందనాడులను వేదం పవలయును, 

పీత్తార్చుదముపీ తవిసర్చి వీట్టను చేసిన సై ఇందుచికిత్సను చేయవలయును, నుంజిష యవ్ని 
అన ఈదే ఓ © 6 ఆ 
మధుకము సన్న రాస్త జటామాంసి గలి జేరు వీటిని గంజితో కాకి శేపన చేనీన పి త్తశ్సీ పద 

, , వాని 

ములు నశించును, కి ఫక్లీపద ములకు అంగుస్ట్రమునందు చక్కగా గుత్తించి నాడీచ్ళేదన 
ముం జేయవలయును, మధుయు కములగు కషాయములను వీమట, ద్రాగ వలయును, 

అవి అల్లే 

లేనిచో క్సీపదగోగ శాంతికై. నెమలిఅడుగుఆపలర సమును తె లముతో త్రాగవలయును, 

వృదదారక చూరము. ¢§ క్ర ర్రె లద అ (3 

నో, అన్నేనెవ విధానేన పుత్రజీవకజం రసమ్, కాంజికేన వీబే 
౧ 

చ్చూర్లం మూతే ర్యా వృద్ధదారజమ్, 11. రజసీం గుడ సంయుకాం 

గోమూలేణ వీబే న్నరః వరోతం శ్లీపదం హో ని దదుకుషం పిశీమ 
ల 0 య థి రం నం Wy అ. | 

తక, 12. గంధర్వ్జ'తెలభృస్తాం హరీతకీం గోజలేన యః పిబత్కి న్లీపద 
బంధనముకో భవ త్య్టసౌ సప్పరాత్రేణ. 18. థాన్యాన్లుం లేల సంయు 

కం కొఫవాతవినాశనమ్మ్ దీపనం వామదోవపన్ను మేత చ్చీ సదనాశ 
నమ్. 14. గోధావతీమరాలయు'కాం ఖాదే సా సేండరీం నర; జయ్ 

$9 



386 చక్రదత్తాాళం. క్లీపదాధికారము. 

వ్ర ృపదళోపోళ్టం జరం సద్యో న సంశయః. 15, శిపదఘ్నో రసో 

భాసా ద్దుడూచ్యా స్కై సె లసంయుతేకి, శ్రీ కటు త్రిఫలా చవ్యం దారీ 

వరుణగోక్షురమ్. 16. అలంబుపాం నమాచీం వ చ సమభాగాని చూర్ణ 

యత్, సర్వేషాం చూర్ష మాహృత్య వృద్ధదార స్య తత్సమహమ్. 17 
కాంజిెకేన న తక్పేయ ముక్షమాత్రం ప్ర ప్రమాణతకి జ్న్తే వాపరిపోారం 

స్యా ద్భోజనం సరకామికమ్, 18. స నాక్ చీ స్రచ్చపదం .స్థా్య్య మాను 

వాతం సుదారుణమ్స్్, గుల్మ కుస్టానిల హరం వాత నష రావపహాహ్,. 19, 

ఇదేవిధము గా (పుత్ర జీని) లక్ష్మణపంజిరసమును తాగివిదారీచూర్భ మును ౫ంజీ 

తో-గాని గోమూ శ్ర ముతోగాని 4 త్రాగవలయును, ప పసపును గోమూ త్ర యుతో తౌగినచో 

ఒకవర్ష ఫు కి పదనను కుష్టునునశిం చును. తెల్లఆయుదపు ,తెలమునందు వేచిన కరక్కా._ 

యలసై నోయా త్ర ముతో సేవించిన వాండు ఏడురో జాలతో శీ పదబాధనుండి విము కం 

డగును, -కెలమును చేర్చిన గంజి కఫవాతములను పోంగొట్టును. దీపనముంజేయం కు. లమ 

దోషమును పోగొట్టును, చెప్పుటట్టాకుతో కారమినుపరసమును సేవించిన శ్లీపదజమగు 

గోగము మిగుల త్వరలో నశించును, తిప్పతీగెరసములో “తైలమును వేసికొని దినమును 

చీనించుచుండిన న్దీ పదములు నించును. శొంఠి మిదియములు తీ ఫలములు పిప్పళ్లు చ 

వ్యయు మ్రూనిప పసుపు పళ్లేరు తిప్పతీగ వీటిని సమాన భాగములు" తీసికొని చూర్షమును 

వేసి దానితో సమానముగా శేలగున్ఫుడుచూర్ణ మును ఒక్క_తులమంత గంజితోకలివి 

త్రాగ వలయును. జీర్ణి ౦ చినపిమ్వట అన్ని పదార్భనులను భు జింపవచ్చును. భయంకరము 

నానముపాగము నీ పదము మున్నగునవి నశించును, 

శ్రర పిప్పల్యాదిచూర్హ ము. ర్థిత్రా- 

నో, వీప్పలీ త్రిఫలా డారు నాగరం సపునగ్నవం, భాగ రిప 

లికె శీషాం శత్భవరం వృద్ధదారకం, 20. కాంజికేన వీచే చ్చూర్ష్మం 

కర మాత్రం వమాణతః; కే బాపరివారం సౌరి ద్భోజనం సర్వకా 

మికీం. 21. వ్ పం వాతరోగాం ER హన్యా త్రీ ఎనోన మేవ చ, అ 

గ్నిం చ కురుతే ఘోరం భస్మకం చ నియచ్చ్భతి. 22, 
విప్పరు త్రి, తి ఫలనులు జీవచారువు శొంఠి గలిజేరు వీటిని శండుప పలముల చొప్పన 

వీటిఅంకతో న సమోనముగా సముద్ర పాల చూర్ణ ముచేసి కాలుపలమును గంజితో 

త్రాగి జీర్ణిం చినవీమట ఇష్టము వచ్చినట్టులు భుజించిన చో శీ పదనులను వాతరోగములను 

పోగొట్టును, జఠ రాగ్నిని కలిగించును, 



న రు ల «9 Tey ఆంధ, తాత్పర్య సహితము. 8g 

నో కృష్ణాచి త్ర కద సీ సీనాం కర మర్గపలం పరం, వింశతి శ్చ 
ణి 

రీత్రకో గడన్వ తు పలద్యయం, మధునా మోదకం భాజే చ ఇసదం 

స్స్ దు స్తరం, 28, 
అ 

రర 
నిప్పళ్టు 'చితృమాలము దంతి ఇవి ఒక్కొక్క కాలు పలమును, కరక్కాయల 

ఇరుపదియును, బెల్లము కెండు పలములును చూర్ణము చేసి తేనెతో మాత్రలను కట్టి 
తినిన భయంక రములగు శ్రీ పదములు నశించును, 

న్లో సుర సాం 'దేవకాష్టం చ తాకటు ERS లే తథా, లవణాన్య 

థ సర్వాణి విడంగా న్యథ చిత్ర కం, వ్ చవిశ వ విప్పలిమూలం గుగ్పు 
లుర్హపుపాూ వవా, యవాగృజం చ పాఠా చ శశ్వేలా వృద్గదారు 
కం, “25, కలై_శ్చ కార్షి శె శ ర్భృత ప్రస్థం విపాచయేత్ , దక్ మూ 
లీకపూయేణ ధాన్ఫ్యయూను ద. వేణ' చ, జ్య దధి ముండసవమోూో యు శకం 

ప్రస్థం ప్రస్థం వృథ కథక్ , పక్యం స్వాదు ఘృతం కలా్క్కా_ త్సి బే by) త 
ర త్రయం పహాపిః, 27, శీ పదం కఫవాతో ః కం మూాంసర శ్వా శ్రితం చ 
మ్. మదళ్శితం చ విత్తోల్థం హొన్నా దేవ న సంశయః, న. అవ 

చీం గండమాలాం చ అ న్తవృద్ధిం తథార్చుదం, నాశయీ ద్దవాణేదో 

షం శ్య్యయథుం గుదజాని చ, ఫర మన్ని కరం హృద్యం కోప క్రి మివ్. 
నాశనమ్, ఘృతం సౌాశేశకం నామ న్లీపదం హ న్తి నేవితం. "కట్ల జీవ 
కేన కృతం హ్యాత ద్రో దోగానీక వినాశనమ్. 

సురస బేవదారువు Fires మిరియములు పిప్పళ్ళు త్రీ, ఫలములు పంచలవణము 
లు వాయవిడంగములు చి త్రయాలము చవ్యము మోడి గుగ్గిలము బోడళరము వస య 
నత్షారను అగరుళొంఠి కచ్చూరము. ఏలకులు వృద్ధదారకము వీటినొక్కాక్కూ తులము 

సాన తీసికొని కల్కుముచేసి ఇందు 16 పలములి "నేతిని వక్చము చేయవలయును, 
వళమాంలముల కషాయముతోను ధనియముల యూషరసయుతోను దధ్ధిమండము 
తోను వేశ్వేరుగా నొక్కొ. క్క (పస్థము చొప్పున నేతిని పక్వము వేసీ మాడుతుల 
నులు ర్రైగ వలయును. క ఫవాతళ్లీ పదములను మాంసర కాకీ, తమగు 'క్లీ శ్లీ పదమును వీ త్రప్ర 
శ్లీపదనును. నశింప జేయును, అవచీ గండమాల అర త్ర న కసి అద్భదము గ్ర గృహణిదో 
షము, వాప్రులను ఇయ్యధి పోంగొట్టును, ఇయ్యాది సా శశ్యరమను స్ఫుతమ్ల. 



388 కద తేరీ కార చక్రద తర, వి (దద్యథికార ము. 

-శ్రా(్రె విడం గాదిచూర్హృము. be 

శ్లో, విడంగమరిచార్కేషు నాగశే చిత్ర కే తధా, 81. భద్రా 
చా్వ్యేలకాఖ్యేష సర్వేము లవకేషు.చ్క, తెలం పక్యం విబే చాన 
లప పదానాం నివృ త్ర తయె, 82, 

వాయువిడంగనులు మిరియములు అర్క పత్రము శొంఠి చిత్రయాలము తుంగ 

ముస్పెలం నూ నివసపు నీలకులు లవణములు వీటీయందు పక్షము చేసి న తైలమును సేవించి 

నను శ్ర పదములను పోగొటును. - 
య యట 

1 

ఇట్టు చృక్తద క్తయందు సిపదాధికార్మ ప్రక రణము ముగ్గిసెను, 

జంక 

ర్వ వి ద, ద్యణకార ము, 

అం విద ద్రధిీ సాయము రత 

వ్, జలౌకావాతనం శే స్తం సరసి న్నేవ వి దభ మృదు ర్వి 

లే లన న రన్నం స్వెదిః పితోత్తరం పినాం 1, వాతభ్న మూలక దై స్తు 

వసా జ లస్బుతప్హ్హత లి సుఖోహ్లో బహుుళో లేపి ప్ర యోజ్యో వాతవిద్ర 

థా, 2, స్వేదోసనాహాః క ర్పవ్యాః నిగ్గు మూలసమన్వి తాః యవగో 

ధూమము శ్చ సిద్ధ బాజీొషిః ప్ర లేపయేత్. 8, విలీయలే వశే నైవ డు 
రం 

మపక్య శ శన వి పిద ని పునర్న వాదారువిశ్వదశ మూలాభయాంభసా, 
he గుగులుం రుబుపే లే లం వా వీబే న్యారుతవిద నచ పె తికం శర్మ రాలా 

గాని 

జామధుకై 8 నారివాయు' ER ర్ ప్రడిహష్టోల్ టీ రవిపై. ర్వా పయ 

'స్యోశీరచందన క, విజి ద్వా లి, వ్ ఫలా క్వాథం త్రివృత్మల్కా తసంయుతే 

మ్. 6 పంచవల్క్మ_లకల్కేన 'సృతమిశ్రేణ శేపనం, యష్ట్యాహ్వూ శారి 

బా దూర్వా నలమూలై స్పచందనైః 7. శ్షీరవీ పిస్టేః రకు పీ త్ర 

ధి” “నయ్, ఇష్ట్రకాసిక తాలోపహా హగోళకృత్తు వపాంశభి, మూ 
స్స స సతతం  న్వేదరి న్న చ్ఫేషవ్ దృధిమ్హ్ దశమూలక వాడు. 



సం ర న టి అంధ్ర, తాత్పర్యసహీతము, 889 

యేల్, త్రీఫలా శప వరుణ దశమూలాంభసా వీజేత్ 10. గుగ్గులుం 

మూత్రయు క్షం నా “విదథా కఫసంభ వే, విత్తవి ద్రధివ త్సర్వాం కి, 
యాం ోనిరవశేవతః. 2 విదథ్యోః కుళలః పర్యా ద ద కాగంతునిమి త్త 
యో! , శోభాంజనక నిర్యూ వె పెనా హింగు ఎసంధవస ంయుతః, 12. అచి 

రం విదధిం హాని ప్రాతఃప్రాత ర్ని పే.వితః, శస మూలం జలే ఛాతం 
దరపిష్టం ప్ర పు గాలయేశ, is. త్ర్తనం మధునా వీత్యా హ _న్యన్తర్వద, 

ధిం నరం శ్వేతవర్షాభువో మూలం మూలం వరుణకస్య చ. 14, జలే 
న కథితం వీత మపక్వం విద్య ధిం జయీత్ , వరుణాదిగణక్య్వాథ మప 
క్వేభ్య న్న నరోల్ధిలే, 15. ఉవకాది వతీవాపం ఏ బేత్సంశనునాయి వె, శ 
నోయల్ పాఠామూలం, కద యుతం తంకులాంభ సా వీతమ్. 16. అ చ 
రూతం వి దథి, ముద్ధతే మే కేవ మనుజస్య, అపశ్వే నేత దుద్దిష్షం 

పక్వేతు వ జవత్కి్వియా, 17. స్రులేఒపూ్యూర్థ్వమధకె ఎవ మైశేయా 
వుసురాన వై* 'పియోవరుణకాదిస్తు మధుశిగు ర సోజథవా, 1. 

యం/ధాలెకీలో ధ్ర, 0 కట్బులం కనికత్వ్టచం, పో సేలం విప_కవ్షం 

దృథా రోపణం పరమ్. 19. 

అన్ని విద ధులకును జలగలను క రిపించుట మంచిది, మృదువుగా విశేచనకు ( 

వి 
నూ 
రు 

జేయించుట న్వేదము ను త్రమములు. వాతహరములగు కొల్క_ములను వెచ్చంజేసి లేపన 
చేయి ట వాళవి ద్ర ధికి మంచిది. ముకగ వేళ్ళ తో స్వేదము నుపనాహమును చేయింప 
వలయును. యవలు గోధథుమణ పెసలు వీటిపిండిని కట్టవలయును. గలిజేరు బేవదా 
రువు శొంఠి దశమూలములు కర క్కాాయలు వీటి క్వాథముతో గుగ్గిలమును కోని ఆము 

దమును గాని వాతవిద దృధియందు త్రాగవలయును. పీ పీ, త్రేవి ద ద్రథిక్ చక్కె.ర "పేలాలు 

మధుక ము సుగంధిపాల ల వీటితోశాని పాలు వట్టి వేళ్లు చందనము నూరికొని గాని లేవన 
చేయపలయును. దశమూలముల కహాయమును ని ,తెలసహి తరుగు మారి సర'సమును 

గాని కొంచెము వెచ్చంజే జిని కూలసహీత్రములగు వాపులను గాయములను తడుపవలయ 

ను. త్రి ఫలములం మునగ వరణధశయూలములు వీటికపాయముతోో గాని నోయ్యూత్రముతో 
గుక్లి లమును గాని కఫవిద దధి ర్రౌాగవలయును, మునగక ఘోాయములో ఇంగువ సిరథ 

_ వళ వణములను వై చికొని" ప్రాతః కాలమున ని నిత్యమును త్రైగుచుండిన విద్ర, విదధి లిష్ర్రముగ 

“నే సళింయను, లేగతుశోంకి జేళ్లను తేశేత్రో కలిపిళొని లీయ్యపుకడుస రో త్రాగిన ఆతి 
భయంకరములను ఫిద దృథులయినను వళీంచును,- ఇ ఇయ్యది. పకము గాని విర్రథ విషయ 



ఫ్ జలాల " 0 కారము, 890 చక్రద త్తార3. వణకో ధాధి 

ము, ఇక వకముఅయినదానిని గాయములకునలెనే యుపచరింపవలయును, కి క్రిందిమోదికి. 

స్రాపముగలవి చ్ ధులలో మెరేయాన్దునురా సవములాాని వరణాదిగణక్వాథహ మును గాని 

స రసములో "తే-సేను వై చికొని గాని త్రాగ వలయును. క్రొొల్హలు ఛాత క్రీకుసునుము 

లాద్దుగ కట లము అజగ రత్వక్కు. వీణతో “తెలమును వేసి విద ధికిరోపణ అము చేయవల 

యను, 

ఇట్లు చక్కద త్రేయందు విద్రద్యధి కార (ప్రక రణము ముగి నెను, 

లా లు కో rr 
లలో 

౪౩. వృణశోథాధికారము. 

కురి వృణకోధ కుపాయములు. గజా 

నా, ఆదా విభ్రూపనం కుర్యా దిషతయ వువసే సెచనం, తృతీయ 

హం చ చతుకీం పాటన క్రియాం. 1, పంచమం శోధనం “చవ 
జా క్షీ 

షవం రోపణ మివ్నుత్సె ఏత కమా వృణస్యోకాః స సవమో వెళ్ళ 
( - (క్రీ సా 0. 

తాపవాః. 2. మాతులుంగాగ్నిమంథ చ భద దారుమహో షధం, 

అహింసా చైవ రాస్నా చ స్ర లేపో వాతశోధవా. 8 కల్కః కాంజిక 
NW గ్ల 

సంపిష్టః స్నో “శాఖ టకత్వరోి సుపర్హ ఇవ నాగానాం ర శక్రోశోథవినా 

ధని, 4, దూర్వా చనలమూలం చమధుక కంచందనంతథా, ఫేతలాక్చగణా 

స్స ప లేప వి త్రకోథహో హో న, న్యగ్టాథోదుంబ రాశ్వళ్థేప్ల మ వెతీసవ 
అస స ఎంతే 6 

అగన్తా శోణితోశక్లే చ వవవవ క్రయా[క్రృమి, అజగంధాశ్వగంధా చ 

కాలాసగలయా సహా, 7, వశే కోకాజక్ళరగ్ చ వలేహః గేప్ ధహా, 

పునర్నవా శిసుదారు దశమూల మహా షి 8. రి కఫవాతకృ తే నో 

శే లేపః $8 స్టో విధీయ తే, అన రాత లేపనం దద్యా ద్ర వ త్తం చ పతితం 

తథా, రి న చ జరు స్థిసితం వవ్యమాణం వై నై వావథారి యేల్, సుమత 

మాణ ముపేమేత పృజేహ వీడనం ప్రతి. 10. నవాపి ముఖ మాల్యీ 

పే శ్తేన దోవ! ప ప్రనీవ్యతే సి నీరా న ౦దరుజః శోథా న్నేహై రాం 

కఫోపస్టైకి 11. తభ్యజ్య న్యేదయిత్వా. చ . వేణునాడ్యా? కత శనైకి 

ల్క_లెః ససరిషె 8 పృలేప న్నా చ వ్య్చాథనిర్వాపణ స్మ 
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విన్లూపనార్థం మృద్నీయా తృలేనాంగుష్టకేనవా. 12. రక్షావశేచనం క 
ర్యా దాదా వేవ ఏచతక్షుణకి శోభే మహతి సంబ వెదనావతి చవ్రణే, 

మొదట వాడ్సుటయును వీన్వట నేచనము మూడవది ఉపనావాము నాలవది 
పగల్వ్పుటు అయిదవది నోధించుటు ఆరవది మానుట అను నీచికిత్సా కృమము గాయ 
ములక చెప్పబడినది, వీడవది వికారనాళక కర్తను వేయటమైయున్నది. మాదీఫలము 
తక్కే_డు తుంగముసెలు బేవదారువు శొంఠి జటామాంనీ రాస్నా వీటి లేపము వాత్రపు 
వాపులనుపోగొట్టును. బూరుగువెట్టు వెళ్ళును గంజితోనూరి కల్క_యును చేసీ లేపన 
చేసిన రకశోఫలు నశించును. గరికి వట్టి వేళ్లు యష్టిమధుకము -చందము శ్రీతలగణపుణా 
వధులు వీటితోనగు శేవము పీత్తవాపులను పోగొట్టును. మట్టి మేడి రావి జువ్వి వ్ర 
బృలి వీటి పట్టలను ేతితోనూరిలేపన చేసిన వాపులు నశించును. ఆగంతుక వృణము 
నకును ర కజ శోధకోను ఈచికిక్ళచే చేయవలయును. తులసీ సెన్నేరు నల్లతెగడ తెగడ 
మున్న గు వీటితోనగు లేపనము వాపులను తగ్గించును, గలిజేరు మునగ బేవదారువు దళ 
మూలములు శొంఠి పిటిని వెచ్చంజేసి లేవన చేయుట కఫవాతములకు పీతకరము 
అగును, గాయముల వైని పట్టింపరాదు, బొటనవ్రే, విత్రోో విమ్హూ పనా రుద్రవలయును, 
వృద్ధినొందిన వాపువందును వేదనగలుగు (వృణమునందును మొదటే విచక్ష్రృణుం డై 
వైద్యుడు రక్తమును వెడలించుచుం “ వలయును. 

రై వణశోధకు ర క్తృమోచనాదులు, గిజ 

న్లో యాన యాతి శమం లేవ న్వదనేకావతర్సరై ౩, సా 
వీ నాథం వజ త్యాళు శోధ శోణిత మోశ్షణాత్, 14. వక్రత EAN 
శ్రీయా స్సర్యా ' రక మోత్ణ మేకతకి రకం హి వ్యన్లుతాం యాతి 
తచ్చే న్నాాస్టి నచాస్పి రుక్ 15. న చే చేవ ముపాకా నః శోథో న 
ప్రశమం వ్రజేత్, తన్యోపనాహైః పక్వస్య పాటనం హాత ముచ్య 
తే. 16. తె లేన సర్పిషూ వాపీ తాభ్యాం వా ళక్తువిండిక్కా సుఖో 
నః శోథ పాకార్థ ముపనాహాః వృశస్య తే, 17. సతీలా సాతసీభీజా దధ్య 
వూళే కువిండికా, సకిణ్వకువ్చలవణా థ్రస్తా స్యా దుపనాహనే, 18, 
బాలవ ద్ధాసవాతీణభీరూణాం యోఫితా మపి. మర్లోపరి చ జాతే చ 
పక్వే శోఖే చ దానుణే, 19, గవాం ద స్తం జలేసఘ్సువ్లం బిందమూా తం 

లు Uy ప్రలేపయేణ్ , అత్య న్లకశినే చావి శోథ పాచనభేదనం. 20. కోటు'తై 
లాని తై శ్రేపా త్సర్చనిర్థోక భసభిః, చయః శోమ్యుతి గండన్య పకో ప 

లో 
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స్స్ఫుటతి ద్రు దుల్. 21, చిరవిల్యాగ్నికొ దంతి చిత్రశోహయమా 

రళః , కెపోతకంకగృధ్రాణాం ఫురీపోణి చ చారణం.. 
22, రద న ద్రవ్యాణి 

వా 'యాని తరి వా దారణః పరక్కి ద్రవ్యాణాం నచ్ళిలానాం ఈ 

సమాన, తతః ప ప్రమోలనం వ్ న్, ౦బపల్తి త జః, 24, లవికత్రే 

ంతుచ్నుటీ ఒక వైపు సంపూర్ణ ముగా చికిత్సను చే
యను కెండవ-వైెపునందు ౪ క 

మును వెడలింపవలయమను, ర రమే వ్యమ్లుళ్వమునొందును. వ్యమ్లు మే “కానిచో చాధయే 

యుండదు, ఇట్టి చికిక్సచేసీనను శాంతింపని వోథను ఘాతోపనాపాపులచే జీల్చుట 

మంచిది. తైలముతో గాని చేతితో గాని అండింటితో గాని సక్తువును ముద్ద జేసి వె 

చృవెచ్చగా కాదుట మంచిడి, తిలలు అవి సెవిత్తులు దధి అమ్హము వస కోష్టు ఉప్పు 

వీట్రితో-నెన సత్తుపిండ ముపనాహమునకు య్స్త సము. ప్ల్టలం ముదుసళ్లు ఓర్వ లేనివారు 

శ్నీణించినవారు భయ స్టభా వులు ప్రా పురుషులు వీరికి మర్మ మునందు కలిగిన చారు 

'ఇణమగు శోధమునందును ఆవుదంతమును నీటితో అఅగదీసీ ? ఒకబొట్టు. లేపనచేసిన 

అత్యంతక ఠీనమగు న్లోధ్ధమునందును పా-చననుం గ లిగించును, చెసులిఆడ్డు చెక్క దూ లేడు 

దంతి చిత్ర, మూలము గన్నేరు పావురపు పెంట కంకి ఫుపపంట గద్ద పె ౦ట వీటిని లేపన 

శేయటయను డారణమే యగును; సమ్షద ద్రవ్యము లును క్రైూరఘులంను 'భేదించునట్టి 

"జేయగును. యవలు గోధుమలు మినుములు వీటిచూర్భ మును "లేపనచేయ వల యుంను. ప్మ 

టు చేదపొళ్ళ వేప కషాయముతో చక్కగా కడుగ వలయును. శుద్ధముకాని దానికిని 

శుద్ధమైన దానికిని సనో భాధి కహాయము హీతకరమూ. వాత్రకోధయునందు. దశమూల 

ములకార్టథమును వి త్రకో ధలకు న్యగో ఛాది గణపు కహోయమును కభఫశోధ మునందు 

అరగ ధాది క్రహాయనును కతకరములు అనియందురు, 

0 తీలాష్టకము. ‘ఈ 

న్లో, తిలకల్క_$ సలవణా” జే హరిద్ర త్రివృద్ధ ఎ్రతమ్, 26, మ 

ధుకం నింబపత్రాణి లేప స్పాన్ట దర్విణకోధ నః 

సన్ని పారీఫేధమునందు తిలలను కల్కమువేసి ఉప్పు పసపు స్రూనిపసపు శతెల్లతె 

గడ చేయి యష్టిమధుకము చేపఆకులు వీటితో నైన లేపనము గాయనవలనుఖోధించను 
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వో, నింబపతృం లేలాద_గ్టి తన (శో ఎంధవమాక్షి కమ్, 27. దు 

ప్ప వృణప్కశీమనో లేపః శోధన కేస సి ఏకంవా కారి పొామూలం సర్వః 

వృణవిళ్' ధనః, 28. పటోలం తిలయస్ట్యా వ్యా తి త్రివృద్దన్లీ ని శాహ్యాయం, 

సుబపత్రాణి చా లేప సవటు  వ్రణశోధనః, 29, త్రీ ఫలాఖదిరో దార్వీ 

సరిగా వబలావనా నింబకోలక పత్రాణి కొసాయః శోధచే హితం, 
అనేన ఘూతిమాంసానాం చూనంసస్థాన నువోవా తామ్ కొల్కు 

mea కార్య _స్రేలానాం ముధుశాన్నితిశ శీ]. సింబప తృ నుధుఖ్యాం 

తు యుక్త స్పంశొధనః స సృతేకి పూర్వాభ్యాం సర్పిషా వాపి యుక్త 
ఛా వ్యుపరోహాణక, 89. నింబపత్రే లిలై 8 కలో, మధునా క్షతశోధ 

న దోపణః స సర్పిపా యుకే యవక ల్కై_ స్వమం విధిః, 838, నింబ 

పత ముతక ద దార్వీమధుకసంయుతా, వరి స్తీలానాం కలో. వా 
నోధయే దోప హ్స్ "ద దృ వ్రఇమ్. 84. 

చేపా న నువ్వులు కం కెల్ల తెనడ సెంధవలవఖము తేనె వీటిని నూరి లేస 
నచేసీన గాయమునుమాన్నును. శోభనచేయటలో సీంపా...తో నివసాటి 'మెనటిది, “కేవ 

ణా ర 

అమును ఒ*్క. మనువాలవేశే సంప్రూర్ల ముగు గాయముకు లోధింపనబుగు న, చేదుపొళ్ల "3 
య 

తిలలు నుధుకము తెల్ల తెగడ పసపు మానిప విచవఫ్టు వే పాక ఉప్పు వీటిని నూ) లేపన జేసీ 

న గాయనును శ్లోధించున్నూ (త్రీఫఐములు కాచు మ్రానిపర ప స్టో వాదినణపుటొషధ 

ములు ముత్తువ వపులగము కుళలు కోపటికుబం విటిక పొయము వోధన చేయటలాగి కంక 

కరము, దుర్గ ంధ మె మాంనము టేకి ంస్టనమున నంగృరోము లే తేని గాయములకు 

నువ్వులకల్క_ములా" తేనెనలిపి: పట్టు నే.రువఒనీశది. 'వేపఆకులను లే నెతో నూరివై చిన 
వృణగును సంశోధించును. శతిత్రోక లిపిన గో వణమునుఅగు చుండును, యవకల్క_ము 
నందు గూడ నిదియే పద్ధతి, జేపఆకులు చేయి తేచి మ్రూనిపసప్ర మధుకము ఫీట్రి 

తో నూవులను వత్తిచేసీ గాని కోల్క_యు చేసి గాని యపయోగిం దిన గాయము 

అను శోధించును. అంకురములనుకాడ పుట్టించును, 

-ర్రి స _వ్రదళదుగాదులు, ర్రిత్రా- 

శో స స్పపదలగుగ్గక ల్క_8 కమయతి దుష్ట్రవ్షణం ప్ర వెన్న మధు 

యుకా శరపుంఖా సర్వవ, వ అరోపణ కధితా, 8కి, మాసువశిరః క పాలం 

తదస్థి వా లేపయీత మూకేణ, రోపణ మిదం క్షతానాం యోగ్గళ తై 
ర్0 



§94 చ్ క్ర దత్త--ర3, వ వణళ్ధాధికారము 

రష సాథ్యానామ్ ( వణా న్విశోధయే ద్వర్వ్యా సూతా సౌర న న్మర సంధి 
న్. 86. అభయా. క్ర శత్రివృతాద స్తీ సీ లాంగలిముధు సె సింధవః, షటీప త్ర 

ధత్తూరకర మోటకుశేర కాః87.పృథ గేతే ప్ర లేపేనగంభీర వణరోపణాః, 
పంచవల్క_లచూ ర్యా థం _క్రచూర్ల సమస్యో తైః ఏ3, ఛాఫకీచూర్లలో 

థైర్వా తథా రోహా ని తేవణా!, సదాహా వేదనావస్తా వ్రణాయే మా 
కుతో త్తరాః 89, తేపాం కెరాణుమాం నవ ఛృష్టా నోయసి నిరు 
తాన్, . చేనైవ పయనా పా దద్యా చాలేష ఏన) ఫీపక్. 40. వాతా 

దిభూతా న్సాస్రావా. 'భూపయీ దుగ “వేదనాన్, యవాజ్యభూర్హ ముద 

న శ్రీవేస్టకసు రావ్వామై. . 41. శ్రీవాసుగ్ధుల్యగుకు ఇాలనిర్యాసధూ 
పీతాశ్కి కఠినత్వం నృణా యాన్తి సళ్యం త్యుగా శ్చ వేదనాఃణ 42 తి 
లాః పయః సితా నడం లే అం మధుక చండసం, లేచేన శోధరుగ్ధా 

హర క్షం నిర్వాపయే. ద “ప నాక్. 48. వి త్హవి ద ధివిసర్పశమనం లేపసా 
దికష్, అగ్నిదగ్గా వచే సమ్య క ఎ/యుంజీత చకోత్సకః hh. మహారాస్ట 

ల 
జటా లేపో దద్ధపేష్టాపచూర్షి తంజీర్ల ర్ల 7హతృణా చూ డ్య న ణహాతం 

మతమ్. 45, 

వశాకల పొన్న ఆకులను పాలలో కల్కమువేనీ లేపన చేసీన దుష్ట వృణములు 
నుపశాంతి నొందును. తేనె కలిసిన వెంసలి అన్నివిధములగు గాయములను మాన్పును. 
మనుజుని శిర8క పొలమును గాని ఎముకను "గాని గోమా్ర, ముతో నూరి లేపన చేని 
నచో కోట్లకొలది యోగములకు సాధ్యము గాని గాయముటును మానును. చిన్న మూతి 
గలిగి మర ర్యస్థానముఅం చున్న గాయమును వ స్పిద్వారా కోధింపవలయును, కరక్కాయ 
లం శెల్లశే తెగడ దంతి లేచె సెంధవలవణము జాపత్రి అవం గపుపట్ట చుక్క_కూర వీటిని 

వేరు వేరుగా లేపనచేసీనచో గంభీరములగు అంకొరయులయినను మొ లక లెళ్తును, వంచ 
వ ల్క_లచూర్షమునందు శంఖచూర్జ్మ మును వైచి గాని ఛా త్రీ (ఆ,ఫలచూర్ష ముతో ౫ గాని లా. 

ద్దుగచూర్ణ ముతో "గాని అంకురములు వచ్చును. భస్దనమురెదుచు చాద్ధంజెడీ గాయము 

పశాంతి నొందుట కై నువ్వులను పాలతో నూరి శేపనం జేయవలయును. చాతాదుల 

వలనంబుట్టిన స్రావర హీతములగు గాయములకును భుజప త్రము ఉమెత్తకాయ శ) వేస్తధూ 

పము జిపడాపవు (శ్రీవాసను గుగ్గి లము అగరు వీడితో పాగ చేసిన దుంచిప దీన గా 
యముగట్టి పడును. బాధయు నుపళమిల్లును. నువ్వులు పాలు కలకండ తేనె _తెలము 
నుధుకము చందనము వీటి నినూరి చేపన చేసి న వృణములందలి. వాపు శూల దావామ్లు 



, ల" శ టౌ ఇగ ల | 
” ఆంధ ఈ త్పర్యసహాతము, 
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చుజక వేయవలయును, నీటిపిప్పలిలకులను గాల్సి నూరి పటించి (వగొములను శాంతి 
ర నొందింపవలయును. ఫూరింటిచూరు పుడక అను దూర్గ ముచేసీ కటుటయును హీత్ర కరమే యగును, | 

రక్తము ఊపశ మిల్లును. వీ త్రవి దృధులును పి త్రవినర్సులు నుపశాంత్రించుటకు వైద్యుడు 

రి 

అద్రి బేవికా కల్కములు, రియా... 

జీవకకల్క_ం పకా త్పిక్తక సక్షర సమి శీ తం హారతి ఖభృుత 
మభ్యంగా త్బావక్ష దగ్ధోదు?ఫం త్షణాన్హైన, 46. అ న్తర్షస్దకుతారకో ద 
వానజం లేవా స్నిహా స్ప నృణ మక్వొత్సస్య విళువ్క_ వల్క_లకృృతం 
చూర్తం తథా గుండనాల్, అభ్యాంగా ద్వొనిహాన్తి తెల మ 
భీలం గండూపచె స్పాధితం, విస్టా శాల లితూలశ ధలగతా ౬. ఠి లీ ౬ జ లేపా తథా నాలుకా! 47. సద్యః తృతం వణం నెద్నః 'నకూ అవి వ | టు! యా ర లం పరిపషేచయిత్, య్యుమధుకక ల్కేన కించి దుశ్పేన సర్పిషా, 48, 

లా గ బద గారి అల వదె, రొ 
బుద్జ్వాగంతు వ్రణం వైద్యో ఘృతం మద సమన మ్క్ శ్తాం యాం 
వ్రృయుంజీత వీత్తరక్షా వనాశిసీం. 49. కాన్తకవుక మేకం సుశ్లి శం గ 
వ్య సర్పి పా పీష్టం శమయతి లేపా న్నియతం నృణ మాగంతూద్నవం 
న సంచేహః, 50. ఆ పావూర్షస్వ సంసికృం పత్రో ఫైన రసన వ్యాస 
దో్యోవణేషు రక్తం తు వవృత్తం వరి పతే, ర్], క ర్చూర పూరితం 
బద్ధం సఘ్ముకం సం ప్రరోహతి, సద్యః శ నక్షతం పుంసాం వ్య భా పాఠ 
వివర్జితెం. 52. శరవుంఖా కాకోజంఘా ప, సూతమహిపీమలమ్, లజ్జా 

౯ అడ జ ర అహ అత్య "= వశ మం శ సి 
వతీ చ సద్యస్క_ వ్ర ణస్నుం సృథ గేవతు, 28. శునోజిహ్వాకృత శూర 
సద్యశిక్షుతవరా హణ, చక్రతెలం క్షతే పీటే రోపణం పరమం మత్రం. డు 54, యవక్ష్రారం భక్షయి త్వా వీండం దద్యా ద్వ్వణోపర్శి శృగాలళో 
లిమూలేన నష్టశె లం వినిన్స్న కేల్. కక, లాంగలీమూల లేవా ద్వా గవా 

వ్ ణో 3 YS పాల J Sy న్్ ₹ అ ఆ వధ నవం 
శీమూలత _సథ్యా, చల. పణ న్నీగృహోర్థం త త్మ లం పిస్టుశస్య 
చ, 57, 

జీవికాకల్క_మునందు మెనము ధూపరసమును కలికి 'ేత్రిన్సి సిద్ధము చేసీ రుద్దిన 
చో ఒక్క_ఘడియలో కాలుటవలన నగు వణనులు తొలగిపోవును, అడవితులసివృత్ష 
ముయొక్క_ వేళ్ల నొక పా త్రీలో వైచి పొగబయలునకు రాకుండునట్టు కాల్చి లేపనచేని న సున్ని ద్భామసుశూయముమానును, వీష్ప లివృక్ష యు ర్వస్క_మచూర్ష ము బేసి కొట్టినను అ 



న్ జారీకి. అతో రము, 896 చకృ్కదత్త ౮3 వణ ధాధికారము 

గ్నీతగ్గములగు (వ్మణములం నశించును, అవ్వడు నఅకుపడి 'చొధ గలిగించు గాయముల 

కు మధుకకల్క_మును చేతితో చేర్చి కొంచెము వెచ్చబెట్టి నేచనము జేయవలయును* 

ఆ౫ంకు (స్మణముల చెటీంగి వెచ్యుడు "తేనె గలివీన నేయి మున్న గుశ్రీతేల క్రియలను 

యోగింపవలయును, మంచిపోక నొకదానిని అవునేతినో నూరి దినమును లేవన 

ఆగంతుక వ్రణ సులుమానును. కొంచెమైనను సంది యనులేదు, ఊ శ్రరేణు ప సరును పిండీ 

న అప్పటికప్పుడు ర_క్షసారి వను ఆగిఫోవును. కర్వూరమును ఛత్ర? గేకట్టినచో తతా 

ప 
Wy 
స్ 

అమునందలి శత్రుఘాతములు మానును, వెంపలి గురివెందఆకు త్రాలిమారి గే దెయొక్క.. 

పీడ లజ్ఞావంతి ఇవియాన్ని యును ఎృక్యేక ము తత్కాాలమత ములను మాన్నాను. కక్క. 

నాలుకను చూర్ణము చేస్స్ రుద్దిన తత్కాల మే చర్మ మంకురంచును. చే శ్ లే లము గా 
చ 

యములకు వేధలకు గ్" పణముని చెప్పబడి? నది యవదశక్షార మును తిని గాయమునాని స సన్న 

రేగు చెట్టు మూలముతో నొక ముద్దనూరి పె ట్రినచో న సశించినదై నను మటిలవెలువడి వచ్చు 

“ను, ముయ్యాకుపొన్న వే నను తేపన చేసినను తెల్లదిం కున వేళ్లను లేపన చేపీనను త 

త్కాలతతనులు తొలగి సుఖయులు కొలుగును, 

ఖతి కసాయ తలేపొదుయు. ర్రితా- 

న్లో. శకపాయంనవుధురాః స్నా లెపాదయో హితాళ అమా 

సయ ౫ నై వలే వమనం పథ ము చ ద్య జే, ర్7, పక్వాశ య స్టై చేయం చ 

వపెళఇచన వవుసంళయః, శా రంత ళషనం షూ కతకి విశేచన వ్ ఏథోవంకో తగ 0 EIN రా | క ఇదా ఖః 

53, సహింగుసెంధన!ః వీతకి కోవసం సారయే న వసృక్ యవకోలకుళు 
షా Op ౬ ) 

తానాం సిస్స్నెహాన రసేన చ, 53, భుంజీతాన్నం యవాగూం వా 

వీచే _త్పె-ధవసంయు కొం అత్వర్ల మన, సవతి పాయకశో యక 
] wp  \ క (WU ల 

పక్ష తే. 60. తతో ర్హ్రక్షయా ద్వాయా కవితే తీరుడాక ర్కే న్నేహ 

"సం పరీపే.కం న్న హా లెహాోాాపనాహనంం 61, స్నేహవ సి సిం చ కుర్వీ 

త వాతహ్నా షధసాధి తాం, ఇతి సాప్తాహీకః పో కః నదో్యో వణహితో 

విధిః. 62. సప్తాహో శ్చరతః క కుర్యా 'చ్చారీర ప్ర ణవతీ [రాం క కోరం 

జూరిష్షనిక్షుడీరసో. వాన్నా ఫర" శృిమోన్, 68. క లాయవిదలీపత్ర 
“gE ల వ షం మం వ్ షాద్ we 5 వో ప్ప హా వ్రాసి చ వూరణాత్, సురసాదిర్వై స్వేకో లేపన స్వర్ 

జో we అ we 7” గ న్ గ నః గ. DOT ne 3 + a వొ, 64, నింబసంపాక జ క్వ స్తపర్థాశ్వమార కాళ (క్రపాఘ్నా 
శరా జ్ డన ఆన నం. ను ఈ | యమ్మా మూ శ్ర సంయుక్షాః సెకాలేపనధావనై 8, రర, సృవాళ్ళమాంసన జేప్యూ 



ఆంధ తాత్సర్య సహితము, 897 

వా కిమీ నపహే ద్వ్ర)ణాన, లభునే నాథ వాదదా దా శేపనం కి 
టం గ ౧౧ క 

మినాళ నం, 66, 

వగరుగను చల్లగ ను మధురయుగను మె త్తగనున్న శేపాదులు హీతకరములు. ఆ 

మాశయము నందున్న -ర కవిషయమై వాంతిని చేయించుట మంచిది, పక్వాళ 

యస్థిత మునకు నిరేచనను త్తమము, వెదురుఆకు ఆముదపు వెళ్ళ పళ్లేరు కొండసిండి వీటి 

ని కపషూయమును "పెట్టుకొని అందు సెంధవలవణయు ఇంగువ వేసికొని ఆ తాగి: చో కప్ప, 

గతమగు రక్తమును “వడలించును, యవలు "శంగులు ఉలవలు వీటిని న స్తెలము గా అన్న 

నుతో భతీం చినను సెంధవలవణ మును వేసికొని గంజీ-నెనను త్రాగినను ఉత్తమము. 

ఎక్కు_వత్తములు గలిగిన విస్తారము రక్తము నళించుయువ్నది. రక్షక్షయ మొన చో వాత 

ను వ, కోపించి బాధించును. అప్పుడు తెలపానాదులను చేయవలయును, ఇట్లు వీడు. 

నోజులవణకును సద్యో వణ నకు చికిత్సను చేయవలయును, వీడుఏనములతణునాొత 

శరీరపు గాయములవలెనే చికిత్సంజేయవలయును. చినిసెనగలు ఏడాకుల పొన్న ఆకులు 

చింతప ండుముదలు వీటిని పూరించుట చేతను సురసాదిగణపఫుక సముల చుటు చేతను ఫు 

రుగులు నశించును. లేనిచో మాంస స గ్రుడ్డుతో శోయములను కడిగి పురుగులను పో? 

గొటవచ్చును. కొల్లి గడ్డను పూూసీవను పుటట నళిం దును, 
రు 

ట్ర గ్గ చు గ్ర త్రిఫలా గుల de 

శో యే శక్లేదపాకేసు తిగంధవంతో వణా మో నః సరుజ స 
Uy ఆ య్ ని 

శ్రోథాకి "వయా ని సేగుగులుమి శి తేన వీతేన శాన్నిి తిఫలార 
Te ౧ (WU | అ 

శ్రేదము పాకము. స్రావము గంథయు గలిగిన వ్రృణములను మిక్కి లిబొధయును 

వాపును గల వృణమయులును గుగ్గిలము కలిపిన త్రిఫలారసమును త్రాగుట చేత నశించి 

“కర్రీ పటి కొగుగ్గులము, లి 

న్లో, త్రీలాచూర్ష సంయుకో గుగ్గులు రగటకీకృతకి, నిర న్హ నణో 

వఏిబంధసఘూోో వృణకోధనరోవ 238 68. 'అమృ ా గుగ్దులు శో హూతేం 

తెలం చ వజకం, విశంగత్రి ఫలా? వ్యూప-చూర్షం గుగ్గులునా సమం. 

69. సర్పిపా కమత ఖా'దే ద్వా హితభోజనకి ప వ్రణాపచీ 

మేహ కుష్థనాడీ వ్రణాపహః. 70, 



[ వ కద తారక వణళోభా. రుం 898 చక్రదత్తె ర వ్ర ఛాధికారము 

త్రి ఫలముల చూర్ణ మునందు గుగ్గి లమునుకలిపీ ఉండలను చేశీ (వణములనుంచిన - 

చో వృణకోధనముఃం జేసీ కోపణం జేయును, అమృతగుగ్గులమును వజ, తేలమును రాత్ర 

కరనులు. చాయవిడంగములు (త్రిఫలములు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు గుగ్గి లము వీ 

టిని సమానఫాగ ములను గాతీసీ కాస చృన్రిక్రోే మాత్రలను కట్టి కటి హిత్రభుక్కు అయినవాడు 

భుబింపవలయును, దుష్ట్రవ, ఇములు అహచీ వ్ర మేవాము మున్న గునవి దీనిచే నశించును, 

రి అమృత గుగులు. థతా- 

న్లో, అవ్య తాపటా లమూల తి త్రీభలర్రి తికటు కి శృపుఘ్నానాం, సమ 

జ్ఞాగానాం చూర్తి ర్మ సరన మో గుగ్గులో రాగం. ce వ్ర తిచాసర చే 

క్ కాం కాదే పంంకణివమాణాం 3 జెతుం (పై గా న్వాతాస్ఫృ గ్ట గులో 

దరశ పయధురోగాదీకా, 72, 

తిప్పతీగ చేదుపొళ్ల శ్ర ఫలములు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు వాయువిడంగ . 

ములు వీనిని సమాన భాగములను గాతీసికొని చూర్ణము చేసి అచూరక్షమం లేసి గుగ్తులనును 

కలిపి ఒకొ.క్కతులను చొప్పున మా త్ర్లను కట్టి దినమును తినుచుండిన చో గాయ 

. ములు వాతర కృములు గులాదశీయులు మున్న గునన్ని రోగములు శాంతించును. 

' అం దాలికాద్యమఘృ తము. . శిజు 

వ్ జాతీ నింబ పటోల పేక టుకా డార్వీ నిశా ఛారిపబ్కౌ మం 

ఎష్టాభయతుత్థ 1 సిక్టమధు క కె ర్నక్రాహ్వజీజై స్పమైః, సర్చిస్పిద్ద నునేన 

సూ క్షవదనా "మర్తాశి తా; స్రావిణో గంభీరాః సరుజో విణ సగతి 

“కాక సేమ్య న్లి ని రోపా; చన్లి చః ఫ్ 

జూజి చేప చేదుపొళ్ల ఆకులు కటుకరోహీణి సోంపు పనఫు శారివ మంజిస్టా 

కురు వేరు మైలకతుట్ణము మైనము యసష్ట్రమధుకము "నెమలిఅడుగువి_త్రనములు వీటిని సమా 

విభాగములను కీని కొల్బ_ము'చేసీ కల్క_ముతో సీద్ధము జేసిన  "సేతినిత్రాగిన నూత్ర్యవ 

దనములు గలిగి గంఖీరము లై నట్టి _వ్రణములును నశించును. 

అం గౌరాద్యఘృతము. రతా 

న్లో గరా హరిద్రా మంజిస్టూ మాంపి మభథుక మేవ చ, వ్ర 

పొండరీకం హ్రై బేరం భృ ఫ్ దృము స్ప స్తం సచందనమ్. 74, జూతీనింబపటోలం 

చ కరంజం కటురోహిణీ ఏ మధూచ్చిష్టం సవుధుకం మహా మేడా తిశై 

వ చ. 70, పంచవల,_లతో యేన ఘ నుత ప్రస్థం విపాచయేత్, ఏవ గా 

రో మహాపీర్యః సర్వవిణవిశో ధనః, 76. ఏ గంతు. స స్పహజూ న్రైైవను 
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చిరోకా శ్చ యె విణాః, విషమా మవీ నాడీం చ శోధయ్ చీ స్ 

మేవచ. 77, 7." రాద్యం జాతొకాద్యంచ (టై తెల మేవం. వ ప్రసౌధ్యకె తై 
లం సూక్రాననే దుష్తే. దో గంభీర ఏవ చ, 78, 

గోరోజనము పసన మరజష్థ జటామాంనీ మధుకము తెల్లకమలయులు కురు వేరు 
భ ద్రముస్తలు చందవను బాజ్ నింబము చేదుపొళ్గ నినులిఅఆడుగు కటుకరోహిణి 3 మెన 

ము మధుకము మహామోద పంచవల్శు_ అములం వీటిని కపాయము నోనీ అందొక క సయ 

చత్రిని పక్ళముచేసీ సేవించవలయళు. ఇయ్య ది దుహావీర్యసమన్వితమగు గారను పరు 

అనబడును. ఆగంతుకములంను సహాజములును ప్రా చీనయులు నునగు గాయములనుమా న్పి 

విషమురూపములగ నాడులను మిక్కిలి శీర యుగా కోధించును, గారాద్యజాతికా 

ద్య'తెలయులు ఈపిధముగ నే సీద్ధమగును. సూక్షయుఖయులును దుష్టములును గంభీరములు 

నగు వ్రణములకు ఇయ్య వి ఫీ తకరములు, 

ఇప్రర్రై క రంజూద్యఘ్బుత ము. ధ్రిజ్రు.. 

క్లో, న క్షమాలస్య పత్రాణి వరుణాని ఫలాని చ సునునాయా 
శ్చ పత్రాణి పటోలారిష్టయో సభా. 79. ద్య హారి చ మధూచ్చి ష్టం 
మధుకం తి కరోహిణీ, ' మంజిష్టా చందని వోఫ్ట్ర ముత్చవర వారి బే శ్రీవ 

త్, 80. ఏతేషాం కార్జి శే. రాకా రృ తే పస్థం విపాచయేత్క్ దు 
ప్లవణ ప వళమనం తథా నాడీ ాడీవిశో ధనం. 1 81, సద్యశ్సి న ్వవ్రోణానాంచ గ్ర 

రంజాద్యమి హేవ్య శే, 82, 

నెమలిఅడ్డుఆకులను, ఉలిమిరి పొళ్ళ వేపఆకలను పసపు మానిపసపు మెనము 
మ్ _ 

మధ్దుక ము కటుకరో హిణి నుంబిష్ట్రయు చందనము వట్టి వేళ్ళు తెల్లక మలములు ౩0డు 
విధములగు మను బొలలును తెల్ల తెగడ వీట్రిత్రో ఒకొ_క్ళ)_తులము చొప్పుశ 16 స 
ముల చేయిని. పక్వము చేసి 'దుష్ట్ర వ వణ పూలను శాంతినొం సంపవలయును. ఇయ్యి 
నాడీ వృణయులను శోధించును. వళ్ళు లమాతములనుకూడ నోంగొట్టును. 

ఖం ప్రపౌండరీక తై లము, థ్రిజా 

వో వ్రృపొండరీక ముజస్టా మధుకోళిర పద కెక్కి సహారిచె చై 
శరా దా 

శతం సర్పి 'స్పృత్షీరం విణరోపణమ్. 88, 

కమలనములం మధుకము కాకోలి శ్షీరకాకోలి చందనము వీటితో సిద్దము చేసిన 

తెలము గాయములన్లు మాన్ని మజల చర మును' పుటించుటయందు మిక్కిలి శేసష్తము. "రా ' వా ళీ యు J 



అలనే 

లే ణా. థ్ | గా 400 చ క్రదృత్తార9 వృణశోథాధఢికారము 

ఇకార తిక్హదిన్భుత ను, థఆా- 

చ. తికా సిక్ట్ళ నిశా యప ్వ నకాహ్య్వోపలపల్ల వె, పటోలమా 

లకీనింబ ప పతే) రరగిణక్టం ఘృతం పచేత్ 84, 

కటుక రోహీణి మెనము పసుపు మధ్ధ్దుక ము నెమళిఅడ్లుచెక్క. "కాయ ఆకులు 

పటోలము జాజి వేప వీటిఅకులతో సి సిద్ధము చేసిన "నేయి వ్రణములకు పిాాత్రక్రరము. 

అర్ర విపరీతమల్ల తై తై లము, ర్రితా- 

న్ సిందూరకుష్టవిపింగురసోన చిత్ర బాణాంఘ్రీలాంగ లిక క 

ల్క_విపక (తెలం, ప్రాసాద నుంత్రయుత ఫూక్కృత నున్న సేనో దు 

వన ణప్రశే మనో విపసేతమల్ల! రి “క, ఖడ్రాఖిఘాతగురుగండ మ హో 

దంశ నాడీ వ్రణ వణ వ్చ చర్చిక కష్ట పామా!, ఏతా న్నిహ న్సి ఏపరీ 

తక మల్ల నవు తలం యశ్లేప్షళశయనాస సనభోేజనస్య. 86. 

వీంచూరము కోష్టు విషము ఇంసవ ఉ ల్లిగడ డ్ల చి క్రేమాలము గొంంట వేళ్ళ వీటి 

కల్కు మునందు పక్యము చేసిన “తెలమునే విపరీకముల్ల తైలమని యందురు. ఇదిదుష్ట వణ 

ములను మానును, ఖడ్డ్దఘాతములం బోంగొట్టును, గండరోగము (ప్ర, మేవాము ఉఊఉపదంశ 

ము నాడీ (వృణము 7౫ యము విచర్చిక కుష్టు వీటినిపోనొట్టున .దీని నేవించునప్పుడు న్వేచ్భ 

గా మజ్జన భోజనాదులను నెజపవచ్చును, 

-ఇత్రధ్ర అంగారక తైలము. ఆ 

న కఠారకా త్పంళతం సాధయే న్నల్వ్యణేంభ సి, నేన పా 

చావేసే.ణ తోపే స్థం విపాచయేత్ , 87. కలె. కుఠారాపామార్ద 

ప్రోప్టికామక్షీకాయు తై 8. 88. 

తెల్లకులస్ నూరుపలములు తెచ్చి ఒక ద్రోణము ని లాగ పకషయు పోని 

నాల వపాలు నీరు మిగిలిన ప్పుడు 16 పలముల "౫ కలము: “ందు పక్వము చేసీ తెల్లతులసీ 

డ్ శ్రశేణు ప్రోస్టిక యను చేప తేనెకీ~ వీటితోకల్క_ముటేసి సేవించిన అన్ని నాడీ (వణ 

ముఖును నళివతును. 

౨0 రండవ ప్ర పౌండరీకృతై లము, a 

a _ప్రపౌండరీకం మధుకం కాకోల్యా చే్టే సచందనే, సిద్ధ 

మేభి? సమం కలం తత్పరం నృ నణరోపణం, 89, 

కమలములు మధుకము శండోవిధముల-కాకోలులు చందనను వీటితో తయారు 

చేసిన తలము గాయముల మాన్నుట లో ఇవాలమంచిది, 



ఆం ధ్ర తాత్పర్యసహితము, 401 

కక దూ ర్యాఘృతము,. ర్ 

వో దూ ర్వాస్వర ససిద్ధం "వా ఆలం కంపీల్ల కేన మ్మా దార్వీత్వ 

చశ్చ కల్కేన ౩ వధానం రోపణం వశే, 92. యేనవ విధినా తెలం 
0 

ఘృశం తేనై ద సోధయేక్, ర కవితో తరం జాత్యా సర్చి శే వావపా 
చయేత్. 98, 

దూర్యారసములాే సిద్ధము చేసిన తై తైలము గాని కాంపిల్లక ములో సిద్ధము చేసిన తే 

లము గాని మ్రానిపసపు ఛాలీకాకల్యములతో నైన “శైలము గాని యముల్లు 
మాన్సును, 

==క్ర్రిర్రి మం జిస్టాఘ్ఫుతము. వుయాా 

గర ౧ ; ఛై స Bn- FAR మంజిస్థాం చందనం మూర్యాం విస్టా సర్పి రిప చయ్ 

స న్నిదగానా మేత దోప ప్వుతె, 9 త్ సర్వేపా మన్ని గ నా మేత ద్రోసణ మివ్యతే 

మంజిష్ట చందనము వాగఫలము వీటిని నూరి శేతిలోశై చి పక్ళయ చేసి అన్ని 
విధమూలగు ద్య వ్రణములకును గోపా చేయవలయును, 

హ్రార్రి పొటలీకై లము. రి 

ల ర్ లే a౧ లా కటు తెలకం న్లో సిద్దం క మూదు క లా భాం వాటల స్ క ట్నుతలక్ ౦, దగ్ధ 

వ్రణరుజాస్రావ దాహవిస్స్ఫోటనాళనమ్. 95, 

పాట లేకపహాయయుల కల్కు_ముతో సీద్ధము చేసిన తై లము ద్య వ్ర ణముల'ొధను 
సావము మున్న గు వాటిని పోగొటును, 
హా లు 

GC) చందన తైలము. Dr 

శ చందనం ఘటశుంగం చ వుంజ్యామధుకం తధా, ప్రపౌం 

డగీకం మూరాష చ వతంగం నార తధా. 6. వభి స్కైలం విప "కవ్వం 
9 ద దగ్గ © జ గై ఉల్లు అట సర్పిఃతీ, సమన్వితమ్, అగ్నిదగ్గవ్రణే ప్విష్టం మ్రత్షుణా ద్రోపణం పర 

వు. 97. 

మం చిగంధము మట్రియి గుళ్లు మంజిష్టము మధథుకము కమలములు ఇాగఫం, 

ము .రక్ష్రచందనము టలకాయలు నెయ్యి పాలు వీటితో తెలమును పళ్వ్యనుుం జేసీ ద 
వ్రణములకు రుద్దవలయును. ~ 
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402 చకదత-=రర, నాడీవ ణాధికారము, 
లీ గాలి న. 

వ్ర నునశ్ళిలాది లేపములం. ఆతు. 

న్లో, మునళ్ళ్శిలాలే మంజిస్టా సలాశ్లూో రజసీదయం, ప్ర ప లేపస స్స 

ఘృతమ ద, _ _స్వ్వగ్విశుద్దిక ర: పరక 08, అయోరజ, స్పశాపీసం త్రి తి ఫలా 

కృసుమాసి చ, ప్రలేప క కురుతే కార శ సర్వవవ నవత్వచి, ఫె, "కా 

లీయకరతాన్రూస్టి హూమకాలారసోత్త త్తమెః, లేప స్పగొమయర స సి సవ 

న రణః పరః, 100. చతుప్పదాం ప్ం త్యగ్రోమభురళ్ళంగాస్థిభన్న నా, 

“తెలాక్తా చూర్షి తా భూమి ర్భృే దోమవతీ ఫ్ర పున, వ్రణగ్రంధిం గంధి 
న్ 

వచ్చ జయేశ్ కాకేణ వా భిషక్, 101. 

మనశ్శిల పారిదళము మంజిష్టము లక్కు. పసపు మ్రానిపసపు చేయి తేసి వీటితో 

నగు లేపము చర్ల మును శుద్ధిచేయను. లో హచూర్భము కోవీసము త్రీఫలాకునుమములు 

వశ్రి తీపము కా శ్రశర రమును పుట్టించును. స్రూనిపస సపు మామిడిశుంకలు కౌంచనము మంజి 

సము వీటిర గమలతోనగు -తైలమునుప్రూసినను రోమములు దట్టముగా మొులచును, మతి 

యు నీ చ్చ ల (గ్రంథులను గంథులకువలెే వె ద్యుడు చికిత్సచేని జయింపవలయును. 

ఇప చకృద శ్తోయందు వృణకోథాధికార ప్ర ప కరణము ముగి"సెను. 

లల. నాడ వ్ర వ ణాధికారము. 

అరి అతన కుపొయనులు. ర్రితా- 

న్లో, నాడీనాం గతి 'సున్వివ్య థై ణా వాట్య శస్త్రవిత్, సర్వ 

వ్ర ఇ క్రమం కుర్యా చ్యోదనం రోపణాదికం. 1, నాడీం వాతకృతాం 

నొద్దు హటిఆాం లేపయె డ్భ పక్, పత్యక్పుష్పఫలయు తై త స్తీలెః పిష్టః 

ప్రలేపయేత్ 2. సె త్రికేం తిలమంజిస్థ్టా నాగద నీనికాయుగ 9, శై షక్ 

తిలయవబ్వ్యాహ్వ నికుంభారిప్ప్టసె సెంధవెః. 8 శల్యజాం తిలమధ్యాజై ఖై 

న్రేపయే చిన్న 8“ ధితాం, fe ఆరగషధనిఇా కాలా చూన్ష్హాజ్యతు దృ స స 

యుతౌ, సూ త్రవర్థి ర్తి ర్య్రచ యోజ్యా శోధనీ గతినాళినీ. 5, ఘంటా 

ఫలత్వజ్య దనాళ్ళలాని వగ స్య త్సక్ లవణం చ ముఖ్యం స్నువ్యా 



॥ . న్ ఆలి . 3 = ల్ ఆంధ్ర, తొళ్చర్యసవాతము | 408 

ర్క_దుగ్గోన సహైవ కల్కో_ వంర్తీకృతో వా న్వచికేణ నాకిమ్, 6. 
వ_ర్తీకృతం మాతీ క సం పయు_క్టం నాడీఘ్న ముక్తం లవణో త్తమం 

వ్యా దుష్టవిణే య ద్విహాతం చ తైలం త ల్పెవ్యమానం గతి మాళు 
హన్తి, 7, జాత్యర్క_సంపాకక రం చ దన్ని సింధూట్టే సౌవర్చలయావ 

శూకే క వరః కతా హన చిచేణ నాడీం స్రుక్ తరవిష్రాసహా మా 

శీ కేణ. 8. మాహవదధికో దృవాన్నం మి క్రితం హరతిచిరవిరూఢాం 
చ భుక్తం కంగునికొమూల చూర్ష వతి దారుణాం నాడీమ్, 9, 

శస్త్ర ము చేయ నెటిగినవా డై వె ద్యుండు నాడులగ తిని క నిపెట్టి వేదన చేసీ 
అన్ని వృణములకు వలెనే శోధనమును రోపణమును చేయవలయును, వాతనాడిని వేదం 
చిన 'తెల్లడాత్రరేణి ఫలములను తిలలను నూరి లేపన చేయింపవలెను, వీ త్తనాడిని తిల 

లు మంజిస్టము పసపు మ్రానిపసఫు వీటితో లేపన చేయవలయును. కఫనాడులను తిలలు 
మధుకము దంతి వేప సెంధవలవంకు వీటితో లేపకశచేయింపవలయును, ఛిన్న ములును 
శోధితములు నగు శల్యనాడులను తేనెతో నేతితో లేపన చేయవలయును, అన్లు వేతము 
మ్రానిపసపు వీటిచూర్ల మునందు "చేతిని "తేనెను కలిపికొని వ త్రిచేసి గాయోముకందుంచిన 

కోధించును దోషములను పోగొట్టును. పోక చెక్క. లవంగపుపట్ట ఉమెత్త్స వీటిని జెముడు 
పాలతోను జిల్లేడుపాలతోను. కల్కను చేసీ దానితో వత్తినివేసి యుపయోగించిన 
నాడీ వృణములు నశించును, సెంథవలవణయుతో వ త్రిచేసి తేనెతో కలివియుపయోగిం 
వినను నాడీ వ్రణములు నశించును, 

అరి కృీశాదులకు శిరో వ్యాపోపాయములు. రీ 
శ్లో. కృళదుర్చలభీరూణాం గతి రృ ర్లాశి తా చ య్యా, హ్రారసూ 

త్రెణ తాం చింద్యా న్న కస్త్రేణ కదాచన. 10. వషణ్యా గతి మన్ని 
న్య మైరసూత్రానుసారిణిం నూచీం విదధ్యా దభ్య నే చోన్నామ్య 
చాకు నిక్హ రేత్ . 11 నూ త్రస్యాన్తు సమానీయ గాఢం బంధం స 
మాచ'రేత్ , తత; శ్రీణబలం విజ్య నూత్ర మన్య త్ప్ర వేశ యెత్ . 12, శ్రా 
రాక్షం మతీమా నై (ద|ో యావ న్న చ్చిద్య తే గతిక భగందశే షే 
వ విధిః కార్యో వై బ్వేన జానతా. 18, అర్బు దాదిషు చోత్సీష్య మూ 
లే సూ త్రం నిధాపయేత్ , సూచీభి ర్యవవక్రాఖి రాచితం శ్వాస మం 
తతకి 14 మూలే నస్మూక్రెణ బర్నీ యా చ్చిన్నే వోపచచే ద్వృణకొ, 
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టో ల 

కృళించినవారు దుర్చలులు భయ'స్వభావులు అగు వారలకు మర ర స్థానపు వాటిని 

తో కూరనూల్ర ముతో కాయవలయు'సే కాని శృన్ర్రయుక్ చికిత్స చేయరాదు. ఏపణీశ స్త్ర 

ముతో కూరసూ త్రము నను 'సరిం-మి సదు లను-వొప్పించి ఇ లోపలి మలినమును పోగొట్టవల 

యును, wa ను ఇదియే పద్దతి, అగ్భుదాదుల యందు ఉత్నేపణవేసీ సూత పాప 
'/థి 

నచేయవలయును. వసమావమగ ముఖుముగల సూదితో శ్లేదింపంబడిన వృణమును 

సూత్ర ముతో చక్ గ్రాగా కట్టవలయును. 

ఇతర 'సపాంగగు గ్లిలము, ర 

శ్లో, గుగ్గులు తీ త్రిఫలా వ్యోమైసమాంసై రాజ్య రెరాజితః, 

డీదుష్టదిణళూల భగరదర ఏనాళన!, 15, 

సగ్టిలము త్రిఫలయలు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్టు వీటిని నూరి చేతితో చేర్చి 

నేనించినచో నాడీ వ్ర ణాదులు మానును. 

ఎశక్షప్రు(ర్రి సరి “కాప తలము, వూ 

నో, సర్టికా సింధుదన్వ్యాన్ని రూపికా నలసీలికా, స్వరమంజరీ 
cn 

వీజేషము ” లం “నోమ్యాత్ర త్ర పాచితమ్, దుష్ట్రవణ ప వ శమనం కఫనాడివి 

దాసహం. 16, 

సజ్జత్షా రసు “సెంధవలవణము దం తేన చిత్రమూలము. న 

వి తనములు గోమూ త ను వీటితో తెలమును పక్షము చేసి వాడినచో దుష 
అతి శా రు యు 

నశించును. 

హారీ నం కొదితేలము. ర్రఆా- 

క్లో. కుంభీక ఖర్జూర కపిళ్ణ బిల్వ వనస్సతీనాం కు శొలాటువర్డే, 

కతాష కపాయం విపచే తు ల మవాప్య ము స్తం సరలం సియం 
జాం రా / 

గుమ్స్. 17. సౌగంధికా మోచగసాహా పుష్ప లోధ్రా ణి దత్వా ఖలు 

ప్ర సే న్ ఇ డీ ద ధాతకీం చ, ఏలన కల్యవభవా పి నాడీరోపే” yon వైము 

ఖ మాళు చెవు 18. 

పునాష్టాగమయు ఖు ఖర్జూరము వెలగ మారేడు ఈవనస్పతుల కసి గాయలను కషాయ 

ము పెట్టీ అంక త తైలమును సక ప్టము చేమువలరయమను. అంటు తుంగ ముెస్టిలం సర లము 
రం 

అవంగపుప ట్టు ఏలకులు జూప్రి నాగసేసరములు -మా చికొయ లొద్దుగ “ఛాత్రిపుష ప్పము 

రీట్రికల్యుమాను వేర్చిచోడిన నాదీవ, ములు ౨ శీఘర్తిమాా మాని .చర్హము పెట్టును. 
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=ఇకక్రిర్రీ భల్లాతక' తెలము, de. 

శ్లో, భల్లాతకార్క_వురివై ర్లవణో త్తమేన సిద్ధం విడంగరజసేద్వ 
య చిత్ర శ్చ న్యా న్థార్కవస్య చ రసేన నిహంతి జె Gre నాడీం 

కఫానిలక్ళతా మపచీం వ్రణాం శ్చ 19. 
నల్లజీడి జిల్లేడు మిరియమేలు సెంథవలవణము వాయ. విశంగ ములు పనపు నూని, 

పసపు చిత్రమాలము వీటికల్క_మును గుంటకలగరాకు రసముతో సిద్ధము చేసిన తైలము 
కఫవాతపు నాడీ వృణగుల పోగొట్టును 

ర నిర్లుండీతై లము, be 

శో, సమూలపత్రాం నిర్లుండం పీడ యి తా రనేన తు, తేన సిద్ధం 

సవం తె సోల౦ నాడీదుష్టవీ ణాపహం, 20. పాతం పామాపచీనాం తు పా 

నాభ్యంజననావనైఃః, వివిధసషు చ సోకి, షు తథా సర్వవ్యణెవు చ, 21, 

వేళ్ళు ఆకులతో గల వావిలిని మర్చించి రసము తీసీ అందు సనూనముగా తెల 
మును పోసి పక్షము చేసి వాడినచో దుష్ట వ్రణము మున్నగు వానిని పోగొట్టును, 
ఇయ్యది అనేకవిధము లగు రోగములకును హీత్రక రము, 

-ఇ్రార్రి హంసపా దాద్శితెలము. థఏఆా- 

న్, హంసపాదారిస్ట్రహ త్రం జాతీస త్రం తతోరసై 

తత్క_ల్కె ర్విపచేత్త క్ లం రోవేవణనిరోపాణమ్. 22, 

ఎబ్హిని వేపయిగుళ్లు జూజిఆకులు రసము తీసి కల్కు_ముచేనీ లైలమును కాచి వాడిన 
చో నాడీ వ్రణయులు శాంతిం చును, 

ఇట్లు చృక్ళద త్రయందు నాడీ వ్ర ణాధ్ధికార వ్ర కరణము ముగిసెను. 

ర. భగందరాధికారము. 
అద్రి భ ౦దరకు సామాన్యోపాయములు.' ర్రిత్రా- 

ల్లో గుదస స్య శర్చాయధుం జాతా వికోవ్య నోధ్ధయే తతః, | 
వనేచనం కార్యం యథా పాకం న గచ్చతి. 1, వటవ కనన తక 
డూచ్యః సవునర్న వాక, సువిష్లాః వీడకాలం భే లేపః శస 'భగందశే, ల్సి 
వీడకొనొ మసక్వానా మపతర్పణపూర్వళం, కర్మ కుర్యా ద్విలేకాంతం 
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ఫన్నానాం వత్యులే కి కియాం, శి, ఏ వణీపాటనం తమారవహ్ని చాహాోది 

కం క క్రమం, విధాయ వృణవ 'త్కార్యం యభథాదోవషం యథా క్రమ 

మ్, rm త్రివృ శి తిలానాగద సీ మంజిస్టా సహ సర్పిపా, ఉత్సాదనం సస 

చేత తె తె సంధవక్షొద సంయుకం. ర్, “కసాంజనం హరిద్రే చే మంజిస్థా 

నింబపల్హ్లవాకి, తి తవ "వేవోవతీ ద స్త్ కలో. నొడివ జోపహాఃి 6. కుప్పం 

త్రివృ త్తి 'శిలాద న్వ్ వ్ మాగధ్యకి సెంధవం మధు, రబ్. త్రిఫలాతుళ్థిం ఓ ఫా 

తం వ్రణరికోధను. 7. స్నుహ్యర్క_ దుగ్ధ దార్వేఖి ర్వ రిం కృత్య విచ 

మశక భగందరగతం జాతా పూరయేశ్తా తాం సృయత్నితేః, 8. ఏహా 

పర్వశరీరస్థాం సొడీం హన్యా న్న సంశయ తిలాభయాలో ధ్ర మరిష్ట 

సత్రం సిశావచాలో ధ్ర మగారధూమః. 9. భగంద నే నాడ్యోపదంశ 

శ్చ దుష్టవ జే జే శై గ్యనరోపణో౭.యం. 10. 

సదస్థాంు వాఫును ఎండించి శోధ్ధింపవలయును. పక్యము కానట్టులుండగ సే 

రక్తమును వేడలింప వలయును, మత్తీఆకులు ఇటుకలు శొంఠి తిప్పతీగ గలిజేరు వీటిని 

చక్కా నూ3 భగందరవిషయముల లేపన జేయుట మంచిది. పక్షము కాని. పిడక 

లను (రద ములను) అంఫఘునపూర్వక మైన విరేచనకర్శ ము నుపయోగింప వలయును, 

వవణీపొటనము శ్రారము కౌలు మున్నగు వానిని దోషానుసారముగా  చేయవల 

యుశు, తెల్ల తెగడ తిలలు నాగదంతి మంజిష్ట్రము సెంధవలవణము నెయ్యి 'లేనె వీటి 

తో నలుగు "పెట్టుకొన వలయును. రఫాంజనయు వసపు | మ్రానిపసపు మంజిస్ట వేపఆకు 

తెల్ల తెనడ తేపోవంతి దంతి వీటికల్క.ము నాడి వృ వ,ణములను పోగొట్టును. కోస్ట తెల్ల 

తెగడ నీలఖు దంతి పిప్పళ్లు సెంథవలవణమను శ్రేనప పసపు త్రిఫలములు వీట్రికల్క_ము 

గాయనులను శోధించును. జనుడుపాలు జి'ల్రేడుపాలు మ్రానేపస సఫు వీటితో వత్తులను 

చేసి ఛగందరమునెటిగి వె వై ద్యుండుపయోగింప వలయును, ఇయ్యది శరీరమునందంతటను 

గల నాడీ వ్రణములను పోగొట్టును. సందియము లేదు. తిలలం కరక్కాయ లొద్దుగ 

వేపాకు ప స్య వస ఇంటిబూంజా వీటికల్కు_ము భగందరము నాడీరోగము ఉఊపదంశము 

దుష వ ణనులు వీనిని శోధించి మాన్నును. 
ల 

అథ నవకార్డి క్ర గుగ్గులము. ర
ూ 

న్లో, ఖరాస్ర ,పక్వథూరోన చూర్లలేపో భగందరం, హన్తి ద 
లు 

న్వుగ్న్వుతివిషా లేప్ _స్త్వవ్వ చ్భునో స్థి నోస్టి వా. 11, త్రిఫలారససంయు క్షం 

బెజాలాసి వ లేపనం భగందరం నివా న్యాశు దుష క్ట వ్రణహరం పరంం1ళి, 
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జ అపు ఖీ జ 
a తి ఫలావుర కృష్ణా నాం తీ సంమై కాంశ యోజితా, గుడికాం కోధగుల్తా 

రోభ గందరవతాం హితా, 18. 
గాడిదెశెత్తుటితో పక్వము చేసిన మద్ది చూర్ణ లేపము కాని డింకున చ త్రయూ అవి 0 

లము ఆతివస వీటిలేవము గాని కుక్క_యెయుక లను నూరి లేపన 'ేనీనం గాని భగంద 
రములను నశింప జేయును. త్రి ఫలములరసములో పిల్లి యెముక అను నూరి తేవన'చేనినను 
భ గందరము నళించును, త్రిఫల యులు తీ భాగములు గుగ్గి లము ౪ భాగములు పీప్పళ్లు 
ఒక భాగము వీటిమ్మాతృలు వాపులు గుల్మములు మూలనోగము భగందరము మున్నగు 
వానిని పోగొట్టును. 

అధి అ గ్గ =క్రార్రి స ప్తవింశతి గుగులుము, dae 

అలు అష టో తె జ వ శ్లో తికటు త్రిఫలా, ముస్త విడంగామృత చిత కం, శక్వేలావి 
ప్పలీమూలం హొవ్రుపూ సురడారు చ, 14, తుంబురుపు ప్క_.రంచవ్యం 

విశాలారజసీద్యయం బిడం నెవర్ప్సలం తర సి రిథవం గజవిప్పలీ, 
15. యావ నై తాని చూర్గాని తావ ది (గుణగుగులుకి కోలప మా “0 ae aE ౧ క (WY 

ఆం గుడికాం భకుయే నృధునా సహ 16.. కాసక్వాసం తథా శోధ 
మర్శాంసి సభగందరం, హృచూలం పార్శ్యళూలం చ కుతీవ సిగుచే 

రుజం. 17. అశ రీ తక్సచిం చ అంతవుదిం త శరం మూత్ర, లి స్థం తవృద్ధిం తథా (క్రీిమాన్, 
చిరజ్వరొపన్ఫష్టానాం వ్షయోపహతచేతసాం. 18 ఆనావాం చ గథో 

ల డ్ కర్న అ జాం నాదం కుష్లాని చోద రాణిచ్య నాడీదుష్ట వ ణా న్సర్వా న్పమేవాళ్లీ ప 
దం తథా, 19. స ప్పవింశ తికో సూ న సర్వరోగనిషూదనః, 

శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు (త్రిఫలములు తుంగ ముస్పెలు వాయువిడ౦గములం 

తగరము చి తీయాలము కచ్చూరము నీలకులు మోడి దేవదారువు ధనియములు పుష్కర 
. మూలము చవ్యము ఇంద వారుణి పసపు 'మానిపసపు అంటుప్పు సౌవగ్చలవణము 

యవక్షారము సజ్జక్షారము సెంథవలవణము గజపీప్పలి వీటిచూర్హ మంత శెండింతలం 
గుగ్గిలమును వేసీ రేగిపండంత మాతలను గటి తేనెతో తినవలయును, దగు శ్వాసము ౧ (UU లు ౧ 
వాపు మూలరోగము భగందరము హృచ్చూలము మున్నగువాని నిది పోగొట్టును, 

=ఇబ్రధ్రి సష్యుందన తైలము, ర్రిజా- 

న్లో, జంబుకస్య చ మాంసాని భక్షయే ద్య పంజనాదిభీః, 20. 
అజీర్ణ వర్ణీ మా సేన ముచ్యతే నా.భగందరాత్ , పంచతిక్తం ఘృతం శ 



408 చక్రద త్తార౫ి. భగందరాధి కారము, 

స్తం పంచతి క్తశ్చ గుగ్దులుః, 21, న్యగ్రోథాదిగణో యస్తు హిత శోధన 

పణ, “తెలం సుతం వా తత్సకం భగందరవినాశ నం, 22, చిత్ర 

కారా త్రి వృతా శే మలపూహయవమారక్కొ సుధాం వచాం లాంగ 

లికం హరితాలం నువర్చికాం. 28. జ్యోతివ్యలం చ సంయోజ్య తైలం 

ధీరో విపాచయేల్, ఏత ద్విష్యన్షనం నామ తై లం దద్యా దృగందశే, 

24. శోధనం రోపణం చైవ సవర్షకరణం తిథా, 

అజీర్ణము. లేని రోగియైనచో నక్క_మాంసపు వ్యంజనాదులతో నెలగోజులం 

భత్షించిన భగందరము నశించును, పంచతి క్షఘ్భతము పంచతి క్ల గుగ్గి లము నిందులకు 

ప్రశ స్టములే యగును, న్య గో థాధిగ ణొపధులు రోపణకోధనలయందు హీతకర ములు, 

తైలమును గాని “నేతిని గాని దీనిలో పక్యము చేసి చేవించిన భగందరము నశించును. 

చీ త్రయాలము జిల్లేడు తెల్ల తెగడ అగరుశొంఠి నల్లగూలరు గన్నేరు జముడు వస 

వారిదళ్లము సజ్జ వీటిని కలిపి "తెలమును పకము చేసి ప్రయోగిం చినను భ గందరములు 

మానిపో వును, 

ఇం కరవీరాద్య తైలము, తా 
యె 

నో. కరవీర నిశా ది లాంగలీ లవణాగ్ని ఖికి మాతులుంగా 
ap] 

a 

వాల 0 అగో =) 

ర్క-వ తప్పవా పే మల్లం భగందనే, లిగ్ర, 

గన్నేరు పసపు దంతి వేళ్ళ ము య్యాకు ఫాన్న సౌవర్చలవణము చి ల్ మూలము 

మాచిపత్రి జిల్లేడు కోస్టు పీటితో తైలమును పక్వము చేసి భగందరముగ క పయోగిం 

క్రి రీ నిశాద్య తే లము. ర్రియా- 

న్లో. నిశార్క తీరసింధ్వగ్ని వురాశ్వహనవత్సక క సిద్ధ మభ్యం 

జనే తెలం భ్రగందరవినాశ నం, 26. వ్యాయామం మైథునం యుద్ధం 

పృవయానం గంరూణి చు సంవత్సరం పకహౌే దుపరూఢ వణో నరః,27, 
© 

పనపు జిళ్చేడుపాలు సెంధవలవణము -చీ శ్ర మూలము గుగ్గిలము గన్నేరు కోష్టు 

వితితో సిద్ధము చేసిన "తైలమును రుద్దినచో భగందరములు నశించును. వ్యాయామము 

తు యుదము హృషయానము మున్నగునవి ఒకసం[ వజకును E 
మెథుసము య్ ద్ధ పృష్ట. నము న్నగునవి కం; ఠి వదలి పెట్ట 

వలయును, 

ఇట్లు చక్రదత్తయందు భగందరాధికారప్ర కరణము ముగసెను, 

Cane సాజనోరనానాన 



ఉపదంశాధికారము, 

ఆ ఉపదంశమునందు (ప్రయోగింపవలసిన తం శ్ర ము, రజా 

న్లో, సస సనన రస్య ధ్యజమ స్య కిరావ్యధః, జలొకఃపొాతనం 

వాస్యా దూర్ధ్వానః కోధనం తథా, 1, పాకో రక్షః వయత్నేన శిశ్నక్ష 
యకరో హి స్క పటోలనింబ తి ఫలాగుడూచ కథం ప్రీ ద్య 

ఖది రాశ నాభ్యాం, సగుగ్గులుం వ త్రిఫలాయుతం వొ సరో్యపదంశా 

వహరః (సృయోగః 2 

స్విన్న మును స్నిగ్ధమువగు శరీర యులయొక్క_ లి:గమథ్యమునందలి నరములను 

భేదించిగాని జలగలను పట్టించి గాని వమునములను విరేచనములను చేయింప వల 

యును, ప్రయత్నేముగా పాకమును కాపూడవలయును. లేనిచో శిశ్నమును తినివేయు 

ను, పటోలము నింబము (త్రిఫలములు తిప్పతీగె కీకరిక ప్రయమును గాని కాచు గుగి 
౧ 

లము త్రిఫలమయులం వీటిక సాయము నెనను త్రౌగవలయుశు, ఇయ్యోది ఉపదంశలను 

- పోంగొటునుం 
నక 

కర్ర ఉఊపదంథయందు సామాన్య పాయములు. లిక 

నో, వపొండరికం మధుకం రాస్నా కుస్టుం సునర్ష్న వ్యా సరలా 

గురుభ' దా హా గ ర్వాత లేపనేచనే. 8. గారకాంజన మంజిసా మభుకోశీ 

రపద్య కః రి సచందనోత్ప లె! న్ స్ప! నో పె త్తికం సంప్ర లేవ వర్, 4 సిం 

చార్జునా శ్వత్ధక దంబణాల బంహావటోదుంబుర వేత చే సేస్సు, ప కాళ 

నాలేపమ్భ తాని కురా చ్చూర్లాని పీతస "స్స భవోపదంశే, ర్, త్రిఫలా 

యాః కిహాయేణ భృంగ రాజర ౩ సన వ్యా హణ వ శూలనం కుర్యా దుప 

దంళ పు శొ_న్హ నయీ, 6. దహే తృటాహే ట్రిఫలాం సమాంశాొం మధు 

సంయు తాం, ఉపదంేే వ్రలేపోయం సద్యో క్ర యతి వ్రణం, 7. రసాం 

జనం శిరీమీణ పథ్యయా వాస న్వితం; నత” (ద్రం వా ప్ర లేవే 

గ్వలింగగచాపహం, 8. బబ్బూలదల చూశ్చేన అడిమక్వగ నేక వా వ్యా 

గుండనం వ్రస్థిచూై శేన ఉపదంశహరం పరం. 9. లేపః పూగఫలే నా 

గ్ 
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శమారమూలేన వా తథ్యా నేవే న్నిత్వం యవాన్నం చ పానీయం 
_కౌప మేవ చ. 10, జయాజాత్యళ్యమారార్క సంపాకానాం దలై; 

పృథక్, కృతం వ ప శ్రూలసే కాథం. మేథ పాశే ప యోజయేత్ , 1 
కమలములు. యస్ట్రీ నుధుక ము శాహ్నా" కోవ సలిజేరు సరలము అగగ్ర 

భ్రద్ద దము స్టే సేలం ఫీటిశేపమును 'సేశ్ర మును వాతోపదంశములందు పా తకరములు, నింబము 
మద్దోనెక క రాగి చెక్క. కదంబను సాలము నేరేడు. నుట్టి జువ్వి వేగసము వీటిచూ 
రాముతో సిత్తర_క్తమునందు ప్రక్షాళన చేయవలయును. మూలికలతో సిద్దముచేసి 
న ఘృతము హీతకరను, (త్రిఫలములను కహాయమును " వేసి గాని సంటగరినశాక్ష 
రసముతో గాని గాయనులను తోమిన నుపదంశములం 'శాంతించును, ఊసీరక కొర. 
కాయలు తౌడి వీటిని సమభాగములుగా కటాహమునందు ఉె చి దము చేసి తేనెలో కలిపి లేవన చేసిన తత్కాలము. నందు. రోపణామలు కలుగును. తున 
చెక్క చూర్లముతోో “కాని దానిమ్మ చెక్కు చూర్షముతో "గాని మనుజుని యెమక 

ల చూర్షముతో గాని గుందన ముపదంశమున్సు పోగొట్టును. పోక చెక్కులను గన్న: 
రునుగాని నూరి లేపన చేయవలయును, యవలఅన్న మును చావినీళ్లు నిందు పథ్య ములు, 
అరణి జూజి గన్నేరు జిల్లేడు ఆను వేతము వీటిఆకులతో క హాయమును కాచి లిం 
గమును పవక షముగా కడుగుట ద్యారా ప్రయోగింప పవలయును, 

ఇకార భూనింబాద్య ఫృతము. ర్రిత్రా- 

వో, భూనింబనింబత్రి ఫలాపటోల _కరంజజాతీఖదిరాశనానాం, 
సతోయకలె cre ర ర్భ ఇతే నోళు ఫక (౦ సరో్య్యోపదంశాపవారం ప్ర ప దిష్టం. 

. “నేలవేము నింపము త్రి ఫలములు చేదుపొళ్ల "నె మలియ డుగు బాబో చు 
రాస్న వీటిక హాయ * ల్క_యులలోే సిద్ధము. చేసిన ఘృతము సను స్పవిధము లగు 

నుపదంశములను పోగొట్టును. 

| ఇర కరంజూదిన్ఫుత యు, రికా 

నో క రంజనిం బార్టున శాల జంబూ వటాదిభిః కల్క_కపషాయసి 
ద్ధ, సర్పి ర్నిహాన్న్యా దుపదంశదోవం సదాహపాకం స్రుతిరాగయు . 
కం. 18. 

నెమలియడ్డు వేప అర్జునము మద్ది నేశేడు వీటికల్క_కపాయ ముల లో సీద్ధము 
వేసిన “వేయి చాహాపాకసపి-తమును ్రైవసహితమ నగు ఊపదంళముల్ననెనను నో 
గొట్టును. 
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న్లో, అగారధూమరజనీ సురాకిట్టం చ కె(త్ర్రిభిక భాగోత్తశ 
పచే ఏం కండూకోధరుజాసహాం, 14. శోధనం రోపణం వ్రైవ సవ 

ర్షకరణం తథా . అర్మసాం ఛిన్నదగ్ధానాం క్రియాకార్యోపదంక 

వత్. 15, 

ఇంటిబూజు పసపు మద్యము వీటిని ఛాగే త్తరములుగా తెలముతో పక్యముే 

సీ యవయోగించినను యుపదంశాదులు నివ ర్రించును. 

ఇది చక్ర దత్తయందు ఉపదంశాధికార ప్రకరణము ముగి సెను, 

శకి 
౪౭. శూక దోపాూధికారము. 

౮ కూక దోషములకు సామానో్యోపాయములు. పత్ర... 

శో, పీతంచ సర్పిపః పానం పథ్యం కనా పీ విరేచనం, వీత శోణి 
య 

తమోతు శ్న య చ్వావీ లఘుభోజనం. 1 సర & దీం లిజతాం సూర్మోః 

కపూయె రవచూర్ల యేత్ , తెశేవాభ్యంజనం తె తెలం సాధ యే ద్యిణరో 

పణం.2. క్రి యయ మధిమంశేపి రక్తం సావ్యం తథోభ యోకి, అప్టిలా 
యాం హృతే రే నగ గంధివ చాచేతే. 8. కుంభికొయాం హే 

ద్ర రకం ప కాష్టియాం శోధి లే వృణే , తిందుకా తి ఫలాలోధై 9) శ్లేప సై సెలం 

చ శోకోపణం. 4. అలజ్యాం హ్యాతరకాయా మయ మేవ కి కియా కవ మి, 

స్వేదయ్ ద్ద్రధితం స్నిగ్గం నాడిస్వేదేన బుద్ధిమాన్. ఈ సుఖో ప్వై రుప 

నాహై శ్చ సస్నిగ్ధ రుపనాహాయేత్ ,ఉ _తృనూఖ్య్యాం తు వీడకాం సంఇి 

ద్య బడిశోద్ద ద్ధృతాం. 6. కలె. క్లూర్టెః కపాయాణాం క్షైోద్యయు క్రై 

పహచశేత్, క్రమః విత్త విసర్పో కః  పుష్కశీమూూఢ యో ర్షి రతః 7, 
త్యక్పా శే స్పర్శహన్యాం చ సేచయే న న్బృదితం పునః, బలా చైళేన కో 

ఫేన మధు శ్రోపనాహయేత్ , 8, రస్నక్కియా విధాతవ్యా లిఖ 

గ్ కతపోనశే, పృథకృర్థ్యాదిసిద్ధం చ తైలం చయ వమన్నన్షరం, 9, వత్త 



12 ' కద తంాారరా భగా, ధికారము. 41 చక్ర త్త థభన్నాథి 

ప్ద్రథివ చ్చాపీ క కి యాకోణిత చేఒర్చుచె, కపాయకల్క_ సర్బీంపి. తె తెలం 

చూక్లం రస క్రి యాం, 10. శోథనే రోపణే చెవ ఏక్ష్యు పీశ్ల్యూవతార 

ఇజ్, అర్బువం. నూంసపాకం చ విద్రధిం తిలకాలకం, 11. పత్యా 

ఖ్యాయ పృకుర్వీత ఖిష పాం ప్రలిక్రేయాం. 12, 

నేరు శ్రాగుటయుకు విలేచనము6ం జేయించుట యును నెత్తుటిని వెడతించుట 

యును అష్టా్యాహార మును ఇందు మిక్కిలి హీతకరములం, ఆవాలు కసాయములతో చేర్చి 

సిద్ధము చేసిన “తై లమును రుద్దిన గాయకులం దంకురముఖు కొలుగును, ఈచికిత్స నే అధి 

మంభమునకును చేయవలయును. ఈకండిజిలో ర డ్రన్రైవయు అస్టీలాయందు రక్షసా 

వము అయినపీమ్మట రం చికిత్సను చేయవలయును, "్వంభిక యందు రక 

మును వెడలింపపలయును. వకరమెన కుంభికయందు గాయమును శోధించి త్రిఫల 

ములు లోధ వీటి లేపమును -తెలముసు రుద్దిన 7-య ములు అంకోరించును. అలజీకి రక 
WU 

మును వెడలించిన పిమ్మట ఈచికిన్బ నే చెయవలయును, (గృధితేయును న్నిగ్ధమును చే 
॥ 

బుద్ధిమంతుండు నాడీ స్వేదము సుతో స్వేదన జేయింపవలయును + సుఖప్రూర్వక వు గా 

వెచ్చని స్న్్గమగు వాటితో నువనాపాము చేయింపవలయును, "పెద్దపిడికలను చక్కు 

గా ఢదనచేసీ బడిశముతో ఉద్ధరించి కషాయము కొల్క_గు చూర్షమునం దు తేనెను 

కలిపి సేవింపవఒబయుంను. ఏ త్రవిసస్పియందు చప్పినక్ష్త, మమే పుష.రియందును పాాత్రక్ష 

రము. త్వక్సాకము స్పర్శ హాని మృదితము పీటకు ౩ మాటిమాటికిని నేఛన చేయవల 

యాను, కొంచెము వెచ్చజేసిన ముత్తువపులగ పు "తెలమును మధురపదార్థ ములతో నుప 

నావాము చేయవలయును. శతపోనక నునందు రస్మ క్రియను చేయట ముంచిది, కఫ 

యము కల్కము చేయి. తైలము చూర్భము రస సక్రియే టిని చక్కగా పరీక్షీంచి శోధ 

నముసందు నుపయోగింపవలయును. అర్బుదము మాంసపొకము విద్రథి తిలకాలకము 

వీటిని వదిలిపెట్టి తక్కినవానికి వై ద్యుండు చికిత్స చేయం బడును. 

ఇటు చకృద త్రయందు భూకెద్ దోసాధికార్యప 'ప్రృకరళాము ముగ్గిసెను 
య 

రా థ్ గ్నా ధికారము. 

అక్ర భగ్న మునకు సామానో్య్రిపొయములు, థా 

భా 
ఖో ఆడా భగ్నం విదిత్యా తు తు సీచయె చృీతలాంబున్నా, పంశే 

నాలేపనం కార్యం బంధనం చ కుశాన్సితం, 1, స్నుశ్పు తోక కంచ ఛభగ్నే 
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మ వీవ్యు బంధాది మాచశేత్, అవనామిత  మున్నహ్వే దున్నతం 
బావసామయేత్ . 2, ఆచ్చేదతి శీ పు మధథోేగతం చోపరివ_ర్రయెత్, 

ఆలోపనార్గం వంజిస్థా ముధుకంచాన్లు పేపి.తం, కి.శతధాతఘ్ళ తోని, శం 
5 ఒద అ జ అఆ జస ఇటో జ్ 

శాలీపిస్టం చ లేపనం, స్రురా త్రై త్స _ప్పరాతా తె మ్యె వషృతుమ 

మోతుణం,. 4, క_ర్పవ్యం న్యా ల్రరాల్రా చ్చ తథా న్నేయేషు జానళతా, 

కాలే చ సామపీతోప్ష పంచరాత్రా ద్విమోచయేత్. 5, న్యగో)ధాది 

కషూయం చ సీతం పరిమేచనే, పం చమూలీపిపక్యం తు శ్లీరం దద్యా 

త్సవెదనే, 6. సుఖోన్ల మవ తార్యం మా చక్షృతలం విజానత్తా మాం 

సం మాంసరస స్పర్చిః వీరం యూవః సతీనజః. 7. బృంహణం బా 
న్నపానం చ జేయం భగ్నం విజానత్కా గృన్టి తీరం సనర్పివ్య_ం మ. 
ధురౌపధసాధితం, 8. శీతలం ద్రాక్షయా యుక్తం ప్రాత ర్భగ్నః పిబే 
న్నరకి, సమ్మ తేనాస్థిసంభోరం లాశాగోధూమ మస్టనం,. 8. సంధి 

జ్ 9, ళ్ వ గ యు క్ర స్ట్ న్నా చ వీశుత శీ రేణ మానవః, రసోన మధులాత్రూబజ్య 

సితాకిల్కం సమశ్న తాం, 10. భిన్న భిన్నచ్యు త్యానాం సందాన మచి 
రాద వేత్ , వీతవ రాటుకాచూర్షం ద్వ్యిగుంజం వా త్రీగుంజకం, అప 

క్యతీర వీతం న్యా దస్థిఖ న్న పృరోహణం, 

తొలుత విటిగిన స్థలమును గుర్తించి చల్లనినీటితో నేచనవేయవలయును. బురద 

తో లేపవ చేయటయును కుశలతో కట్టుటయును హీతకరములు. భగ్న యులందు సుశ్రు 

తుడు చెప్పినదాని చక్క.గా చూచి చేయవలయును, వంగినదానిని ఎత్తి కట్టవలయును, 

ఎ త్తి కొనియన్న దానిని వంచి కట్టవలయును, 'లేపనకొజకు మంజిష్థము మధుకమును 

ఫుల నిగసముతో నూరి మూడువందల మారులు వడియకట్టిన చేతిలోక లిపి బియ్య మును 

_ నూరి పట్టిపవలయును, పంచమాలములలో పక్యముచేసిన పొలను బాధకల భగ్నరో 

గమునందు ఈయవలయును, లేనిచో నిపుణుడైనవై ద్యుడు వెచ్చగా చ క్ర "తెలము నుప 

యోగించపలయును,. మాంసరసము "నేయి పాలు చిరి సెనగలయూూషము పుష్టిని కలిగిం 

చు అన్నమును భన్నరోగమునం దు త్తముములు, | 

బ్రుద్రి లొక్షాగుగ్నలము, ధ్రత్రా.. 

5 క్లో, తీరం సలాతా మధుకం ససర్బి స్యా జ్జీవనీయం చ సుఖా 
వహం చ్య భగ్నః విబే త్యక్పయ వార్టునస్య గోధూమ చూర్ణం. సఘ్ఫు 



414 చక్రదత్త._ర౮, భగ్నాధికొరము, 

తేన వాథ. 12. లాతాస్థి సంహృత్క_కు భాశ్వగంధా, శ్చూర్షి కృతానా 

గబలాపురశ్చ, సంభగ్నయు కాస్టిరుజం నిహన్య్యా, దంగాసి కుర్యా త్కు 

లిశోపమాని.18. అత్రాన్యత్ో పి దృష్టత్యా త్తు త్రుల్య శ్చూస్వైన గుగ్గులు!, 

పాలు లక్య్థా మధుకము "నేయి. జీవనీయగ ఇపుటొపధములను త్రాగ వలయును, 

అడ్జునపు చెక్కను పాలతో నై నను నేతిని పాలతోనైనను గోధుమ అచూర్షమును సే 

నించిన భగ్నములందు హితక రమగును. అక్క అర్జున పు చెక్క "పెన్నేరు "పెద్దను త్తువ 

పులగము గుగ్గిలను వీటిని చకార్ణముచేసి తినిన ఎముక లు విణుగుటతోటికూడిన సమ స 

బాథభలును నశించును. - 

ఆం అబాగుస్తులు. Yen 

FRE ఆభాపల (ల్ రో ఛు స్పై న్ “ర్రేభి స్పమికృతై తః 

తుల్య్యో గుగ్తులు రాయోజ్యో భగ్నసంథ్ప్ప సాధక $8 14 

"పద్దవీల్ల పీచర త్రి తి ప్రముఖు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు వీట్రీనినమా నభాగము 

చేసీ వీటిఅన్ని టియంక సేలయును చూర్థ ముచేసి సేవించిన భగ్న సంధు లదుకుకొనును, 

కకక గంధతె "తెలను, dae 

స్టో అన అట ర అ 
నొ సవ్రణస్య తు భగ్నస్య ప్ర పణం సర్పి ర భూ త్తమె* వతి 

నార కసూయై శ్చ "శేషం భగ్నవ దాదేేత్, 15. “గగ్నం నై నెలతి య 

ఛాపాకం ప్రయ లేత తథా భిషక్ బాతవ్యాధివినిర్షిష్ట్రా న్స్నేహో నత్త 

ప యూజయీత్ . 16. రాతె' రాత్ర తిలా నష్టా న్వాసయె వసి | 
UU WU ణి 

జలే దినాదివెవ సంశోవ్య క్ పరిభావయేశ్ . 17. తృతీయం స 

_ప్పరాత్ర ౦చ “భావయే న న్మధుకాంబునా, తత! తీరం వునః వీతా స్సు 

శపాం శూర యే దృివక్. 18. కాకోల్యాదిశ్ళదంష్టాం చ 

మంజిసూం శారివాం తధా, కుప్పం సర్టరసం మాంసీం సురడారు 

సచందనం. 19. శతపుప్పాం చ సంచూర్ష్మ్మ్య్య తిల చూ,న్థేన యోజ 

యక్, పీడనార్థం చక రవం సర్భగంథై శతం పయః. “0. చతు 

ర్డుణే న పయసో త'క్రైలం విపచే త్వనః, ఏలా మంశువముతీం వత్రం 

చరకం. తగరం తథా. 21, లోధ్రం ప్ర పృపొండరిక ౧ చ తధా శాలను 

శారొబాం శై లేయకం శ్రీరళున్లై మసహ్హాం సమభూల్రికాం, 22, వీష్ట్యా 



ఆంధ ధ్ర, తాత్పర్యస సహితము, 415 

శృంగాటకం చైవ ప్రాగుక్తా నెగావధథాని చ ఏభి స్ట ద్విపచే త్తై క్ లం 

శాస్త్రవి న (్పదునాగ్నిహ. గ్ ఏత Ea లం సదా పథ్యం భగ్నా నాం "సర్వ 

కరస స్కు ఆనేప కే పక్షఘా తే వాంగళోజే. తథార్షి ల, 24. మన్యా 

స్పంఛే తిరోరోగో కర్ణభూ లె హనుగ్య ౩ య్యా బాధిర్యే తివిలే చైవ య్ 

చ శ్రీయ శయం గతాః 25, పథ్యం పానే తధాభ్యంగే నసె స్య వస్తి 

షు యోజయేత్ , గ్వీవాస్మ్క_ంధోర సాం. వృద్ధి రే నె వోపజాయతే. 

26, ముఖం చ పద్ధ్మవ,తిమం స్వస్వగంధిసమిోర ణం, గంధృతె తల మిదం 

నామ్నా సర్వవాతవి కాగనుల్ , 27, రాజార్డ మేత త్క _రృవ్యం రాజ్ఞా 

"మేవ విచక్షణా , తిలచూర్ల చతుర్ధాంశం మిళితం చూర్షమివ్య తే, 28, 

లవణం కటుకం కార మన్లుం మెథున మాతపం, న్యాయామం చన 

సేవేత భగ్న్మ్నో రూమాన్న మేవచ, 29. 

గాయము'ై న భగ్న పుగాయములగు "లేచె త్రీ ఫలములు వీటికపషాయ ముతో క్ర, 

తిసారణము చేసి కక్కి_నదానిని భగ్న మునక్షువలెశే ప చీకిత్సం జేయవలయును, రాశ్రులు 

నల్లనువ్వులు పౌశెడు నీటిలో వాసితముచేసి వృతి దినమును సుఖముగా పాలతో ఫ్ భావ 

న చేయవలయును. మూడ వస ప్పరా త్ర ము మధుకక పాయను ే భావన చేసి పాలను 

పీల్చిన తిలలను చూర్ణ మి చేయవలయును, కాకోల్యాదిగణము పల్లేరు మంజిస్థ నును 

చాల కోష్టు జటామాంసి సర్టరసము 'చేవదారువు చందనము సోంపు వీట్రిచూర్త మును తీల 

చూర్భ ముతో చేర్చి పీడ నార్ధము గంధ ద్రవ్యముతో పక్వము చేసి పొలను కాచవల 

యును, పిమ్మట దానికి నాలుగు రెట్లు తిలతైలమును మజల పక్యము చేయవలయును. 

ఏలకులు అంశుమతి జాష త్రి బీలక ర్ర తగరము లోధ్యిము ఉత్తనేణు లోవానము 

శ్నీరకాకోలి మథుకములును శృం గాటకమును పూర్వపు జెషథ్టులును వీటితో తెల 

మును సన్ననిసెగతో పక్యముచేసి యుపయోగం చినచో హీతకరము. దీనిని ఆష్నేప 

కము పతఘాతము అంగశోషము మున్నగు వానియందు వాడవలయయును. కయ్యది 

గంధ తెలము. సమ స్ప వాత వికారములను పోగొట్టును. రాజయోగ్యమన _తెలముం తిల 

లచూర్థ్య ము నాలుగవపాలు కలిపిన చూర్ద ముగా నుండవలయును, ఉప్పు కటు 

క్షారము పులును (వ్ర్రీభోగము రూతు భోజనమును భగ్నరోగి వదలివేయవలయును. 

ఇట్లు చక్ర్యద త్తయందు భగ్నాధికార ప్రకరణము ముగి సెను. 



లలా, కుష్టా ధి కారము, 

అధి కుస్టుకు పంచక పాయకములు. 

శ్లో, వాతో_త్తరేషు సర్పి ర్యమనం క్రేషా 'త్రలేషమ కుష్పే 

వితోత్త శేషు మోక్షూర క స్య ఏిరేచనం చాగ్యం: కేం ప్రాచ్భన వెళ్త 

కునే, మహాతలి చ శ స్టం శిరావ్యధనమ్, బహుదోవ; సం ధ్యః కస్ట 

బహుకో=_నురత్తుతా ప్రాణాన్, వవావాసావటోలానాం నింబస్యే ఫలి 

సీతచః కాయో వుధునా వీతో వా నిక్క సృదనాన్వితః. 8. 

వా తౌద్ధిక క్యముగలదానికి “నేయియును క పాధిక్యతగల కుష్టునక్రు వమనమును 

షి త్తాధిక్యతగ'ల కుష్టునక ఏ ర కృవిస్రావమును విచేచనములును శ్రేస్టమలంు. అల్బకుస్థువునక 

పోచ్చినమును ఎక్కో_వదానియంద గాడీ వేధవముశు గ్రే షములు, బహుదోషములుగల 

కృస్టుర్ “గి నంనోధము చేయందగినవాను. వస అడ్డస ను పటోలము నింబము కలు 

కానుగ వీటిబచెకడును కషాయము చేసి తేసి యువ్వై  త్రరసమయులను చ్చే త్రాగినచో 

వాంసులను గలిగింయను, 

కర్ర విరేచనాదులు. CE 

న్లో, వోచనం తు కర్తవ్యం తి త్రివృద్ద స్వీ స్ట్ఫల తిక, యే లేవాః 
aa) 

కుష్లూ నం, చార నిగ్గ తాత్రు దోహేణా?, సంకోధితాశ యానాం 

స్పద్య స్పి ర్భవ వతి తేపూం. 4. మనళ్శిలా లే మరిచాని తేల, మార్క_ం౦ 

పయః కుషహ రకి ప్ర చేహ, కరంజబిజై డగబూిసకుస్టోగోనూ త్ర పిష్ట శ్చ 
వరః వ్రచేవాఖ ర పత్రాణి విష్ట్వా చతురంగుల స్య, తక్తేణ ౪ కా న్యథ 

కాకమాచ్చాకి తె ల కృగాత్రన్య నరస్య కుష్టా న్యుద్వ [పయేదళ్వహన 

చృదైెశ్చ. 6. ఆరగ్యధః సైడగజకి కరంజో “వాసాగుకూ వీ మదనంహ 

రిబ్రే , శ్యావ్వాః సురాహ్యః ఖదితో ధవ శ్చ నింబో విడంగం క రపీర 

క్ర స్ప 1 గృంథి శ్చ భార్లా లశున శ్లిరీవః సలోమశో గుగ్గులు కృష్ట 

గం భే, పణిజ్జెకో వత్సేకస స్త స్తపర్టీ వీలూని కష్టం సుమనః ప్ర వాల!. 8, 

వచాహ రేణు తి వృతొని కుంభీ భల్లాతకంగా రికమంజనం చ్య మనళ్ళి 
హూ ౧ రా 
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లాలే గృహధూమవఏలా కాసీసలోధ్రాక్టునము స్తసర్థాకి 9. ఇత్యర్ణరూ 
పె ర్విహితా వ డేతే గోవీత్తవీతాః పునరేవ విప్లాకి సిదాః పరం స 
గపతే సృతేలయ. కా ళ్చూర్ష్ప, పదబేహూః భఖివజూ 1 
కృచ్చాి నవం కిలాసర సులేందలు పం కిటిభం సదద్దుం, భగంద 
రార్మాం స్యవచీం సపామాం హాన్యుః పయుక్తా. అచిరా న్న 

రాణాం. 11. 

తెల్ల తెగడ దంతి త్రిఫలమలు వీటితో విశేచనమున కిక్సించవలయను. నిర్ణ 
తా ప్రదోషులకు సంశోధ్ధితషోగు ఆమాశయము గలవారికి కుస్టంగో గులక ఇట్టి తేపమును 
వ్రయా్విచి న క్రీ న్రుయు7ా సిద్ది అగును, మనశళ్శిల హారిదలఘు మిరియె సులు తలము 
జిల్లేడు పాలం వీటి'లేపము కుష్టులను హరించును. 'నెమలిఅడుగు విత్తులు బొవంబాలవిత్తులు 

కొట్టు వీటిని గోయా త్రనుతో నూరి లేపన చేసిన కష్ణములకు. మంచిపై, అవ్షువేతపు 
ఆకులను మజ్జిగతో ాకమాచి మకోపహాపుఆకులు "సూ నన్నే రరసముతో “తెల 
మును తడిపీ ఊద్వ ర్త రనము (నలుగు సె పెట్టింపవలయును. రేలచెక్క_ నెమలియడుగు అడ్డ 
సరను తిప్పతీగ ఉమ్మెత్త కాయ పసపు మ్రానిపసపు మ్యారేడు భబప్మతృము ఉల్లి 
గడ్డ దిరినె న నీలి సద్దులు “అనంగ కాను శ్వేత మరువము కేసు స సప్తల పీలు కష్టము 
జాజి చిగుళ్లు వస కేణుకవీజయులు తెల్ల తెగడ వంతి సాంశాళయు ఇంటీ బూబ్రా విల 

కలం కాసీసన లాద్దుగ అర్జునము “కుంగము స్తలు పీ ని అర్థ అర్థ శ్లో శోకములలాో 
చెప్పినరీతి ఆరు చూర్ష: ములు వేని గోపీ త్రమాతో ముద్ద జేసికొని ఆవనూనెతో చే 
లేపన చేయనలయును, కష్టసాథ్యముఅగు కుష్టులు మున్నగునవి దీనిచే నశించును, 

త్రి మః శృిలాదీతర వ ప్ర చేహముకం, థితా- 

న్లో, మనళ్శిలా త్వక్కు_టజా త్సకుస్థా త్పలోమశ! మైడగఖః క 
రంజక్కి ౫ గ్రంధిళ్చ భార్జః కరఏరమూలం చూర్గాని సాధ్యాని తు 
ద కేన, 12, పలాళనిర్హాహరనే నాకి శీ రోద్ద ద్రుకా న్యాఢక సంమి తేన్మ 

దర్వోప్ర, 5 లేపం ప్రవద ని లేప మేతత్సరం కువ్పవినాశనాయ, 18, కుష్టం 

హరిద్ర సరసం ప పటోలం నింబ 'శషగంగే నురదారు శాస్త, ససర్ష పం 

తుంబురుధాన్యవన్య చండా శ్చ దూర్వా శృ సమాని కుర్యాత్. [4+ 

లే _స్షక్కృయు కః ప్రథమం శరీరం కోలా క్ర ముద్వ_ర్శయితుం- య కేత, 

తథాస్య కండూః వీ విడకాః సకోశాఃకుస్థాని కోధాశ్చశమం ప్రయాన్ని.15, 
58 
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కొడిసిపాలవిత్తులు క్ స్టు “సెంథవలవణము గంజి చాయువిడంగములు ఏటి లేపన 

ము కి శ్రీమిరోగములను దృ ద్రువుండలకస్టువులకు పోగొట్టును. డెముడుకాడరసములో 

సర్త  పకోల్యమునుంచి బొగ్గునిష్టులతో ప కరము వేసీ శేపన చేసినచో విచర్నకలు నశిం 

చును, చముడుకాడరసములో బూజు సెంధవలవణములనుంచి ఇ పొగ బయటపోక్రుండ 

భస్త్యము చేసి తెలముత్రో లేపన చేసిన విచర్చికలు సశించుగు, తగిరిసెవిత్తులు తిలలు ఆ 

వాలు కోష్టు పి పిప్పళ్లు అంటుప్పు సౌవర్చలవణమను సె "సెంధవలవణము వీటిని దుర్వాసన కలు 

వేసి లేపనచేసీన విచర్చి కాదులు నశించును, ఉమ్మె త్రేగింజలు కారోదక నులతోను 

ఆవనూనితోను కాచి యవయోగించినచో విషాదెకలు నశించును, 

అం భార న్టదిలేపములు. ఇ్రిత్రూ- 

వో, ఛాత్ర, ఫవపథ్యా క్రి మిశత్రువహ్ని భల్లాతకావల్లుజలౌహ 
౧ 

భృంగై 8, భాగాభివృషై స్పిలతై లమ్మికి ); సర్వాణి కుష్టాణే నివాన్తి లే 

వః 16. విడంగసెంధవళివా శశిరేఖా సర్వ పక రంజరజనీభికి, గోజలపిస్ట్రో 

లేపకి కుష్టహరో దివసనాథ సమః 17. విడంగై డగజాకుస్ట ని శాసింధూత్తస 

పై భఛాన్యామ్లవిప్పే విస్పై శ్రేపోయం దద్రూకుస్టరుజాపహ. 18, దూర్వా 

భయా సైంధవచ కృ కమర కుశేరకాః కాంజికత క పిష్టాః, తిథికి పలేపై 

రతిబద్ధమూలం పస్తు చ కుష్టం చ నివారయ న్ని ని, 19. తుల్య రస 

స్పాలతరో స్తు నుపేణ "సవ శ్రమే పభ యావిమి శ శక, పాసీయభ కే కేన త్ర 

చాంబంపిస్టో లేపి కృత్ దద్రుగ జేంద్ర సింహ! 20. 

తాడి యుసిరిక కరక్కా_యలు వాయువిడంగములు చిత్రమూలము. నల్లజీడి 

_ విత్రవములు బొవంచాలు లోహాను గంటుభారంగిావీటిని ఊఉ త్రరో త్రరముగా పృద్ది 
= స అతి wy 

భాగచులతో గృహించి అనగా క్రమముగా నొకదానికంశు నొకటి హాచ్చుగాచేకొని 

తిలతైలమును కలిపిలేపనచేయిం చినచో సమ 'స్తములగు కుష్టులంను నశించును. వాయువిడం 

నములు సింధవలవణము కరక్కాయ బావంచాలు చెంగల్వకోస్తుపసపుావీటినిగో 

మూత్ర ముతోనూరి లేపన చేసినచో సూర్యునితో సమాన ముగా సమ సకుషములను ఊఊ 
-» ఆ 

మూలింపజేయును. చాయవిడంగనులం తిం కుపు చక్ష్క్క_కోష్టం పసపు సెంధ వలవణను న్ 

వోలు వీనిపోధాన్యామ్లుముతో' నూరి లేపన జేసీ సీనను కుస్టుగోగములు హరించును, దూర్వలు 

(గరికలు) కరక్కాయ. సై ంథవలవణము తింపుగీంజలం వస తులసీలావీటిని గంజితో 
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గాని మజ్జిగ తో గానినూరి లేపన చేసినచో దృద్రు రోగములను కుష్టురోగముల నుకూడ నళిం 

పజేయను, మద్ది చెక్కురసము తో తించుపుగిరజలు కరక్శాయవీటిని సీటితోనూరి లేప 

న చేసినచో దద్రు రోగముల నెడి ఏనుగులకియ్యది సింహప్రాయము “కాగలదు, 

-ఆం్ర పృపున్నా డాదిజద్వ ర్త రనమ అతి- 

శ్లో, సృవున్నాడస్య వీజాని ధాత్రీ సక్టరసస్స్నుహి, సౌపీరవి 

ష్టం దదూ, ణా మేత దుద్వ ర్త రనం పరం. 51, చ క్రమర్టక బీజూని కరం 

జం చ సమాంళకం, సోకం సుదర్శనామూలం 'వక్రకుష్టవినాళనమ్. 

22, లేపనా ద్భణానై ఎవ తృణకం దదునాళనం , యూధీవున్నాగమూ 

లంచ లేపా త్కాంజిక క పేపీతం, 2కి, శాసమర్షకమూలం చ సొఏచచేం 

చ పేపితమ్స్ దదూోకిటిభకుస్థాని జయే జేతత్స్ర లేపనాత్ . 24 శిఖ 

రిర సేనసుపిష్టం మూలక బీజం వ లేపత స్పిధ్య , తూరేణ వా కదల్యా ర 
| 

జసీమి'శే ణ నాశయతి 25. గంధపాపాణచూరేన యవశ్రా రేణ పేషి 

తమ్, సిధ్యనాశం వ్రజ 'త్యాళు కటుతెలయుతేన వా. 26. కాసమర్షక 

బీజాని మూలకానాం తథైవ చ, గంధపాపాణమిశ్రాణి సిధ్ధానాం పర 

మావధమ్. 27. ధా త్రీరస స్పర్టర స స్పపాక్యః 8 సౌపఏరవిష్టశ్చ తథాయు 

తళ్చ్యభవ _న్వి సిథ్రాని యశాన భూయ _స్షఖైెవ ముద్భ_ర్హనకం కరోతి,28, ' 
తిం-చెప్పుగింజెలను ఉసిరిక సర్భ రసము జెముడుపాౌల- అను వీనిని గంజితో నూరి 

పట్టించిన దద్దు ద్రువులకు హూత్రమ్ము మటియు తించెపుగింజలను కానుగ వీటిని సమాన 

భానయులనులేస్నే కొంచెము సుదర్శనమూలమును చేర్చ నూర్రి లేపనచేసిన దద్రు వులు 

నశించును, తృణకనమును (నుగంధితృణ మును) నూరి లేపన చేసినను లేక భక్రిరచినగు 

దద్రువులు నశించును. నంద్యావ ర్హవుభ్రూనులు పున్నాగమూలను వీటిగంజితో నూరి 

ప్రూసేనను, కాసమర్హక మా లమును ఫౌవీరలవణముతో నూరి పూసినను ముల్లంగిగింజ 

లను ఊ త్రరేణురస సముతో నూరి ప్రూసీనన్కు యవక్షారము అరటి పసపు వీటిని నూరి 

పూసినను, గంధ పాపాణచ్చూ ముతో యవక్షారమును నూ పూసినను లేక కటు'తెల 

ముతో శేపనచేసీనను సిద్ధ ధ్ర్మలన్నియును నశించును. చేదుపొట్టగింజలను ముల్లంగివిత్త 

లను గంధపాహాణముత్రో నూరిప్రూసినను సిద్మ్యలు క్షదురగలవు. మటేయును ఉసిరిక 

రసము మద్దిరనము అంటుప్వు వీనిని గంబజితోనూరి ముదచేసి నలంగుషెటినను సీధ లు 

శిం్లును స్ట య ల గ న ఏ 
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ల్లో కష్టం మూలక వీజం వ్రీయజ్ఞవ స్పర్ష పా _స్తథా రజన్కీ వీత 
లా 

'త్కెసరకుప్టం నిహ న్స్ బహువార్షికం సిళ్య 29, నీలకురంటకప త్రం 
సర సీనాలిప్ప గాత మతిబహుున,. లింపే న్లూలక బీజై సే గ్ 

న. అ. 

ద్ధి సిద్ద నాశాయ, 80, చక్రాహ్వాయం స్నుహా Ep) పశ రభావితం మూత స సం 

. యుతం, రవిత షం హీ కించిత్తు లేపనా త్కిటిభాపహమ్, 81. ఆరోగ్య 

ధస్య, పత్రాణి ఆరనాొ ఫేన శవయేక్, దద్రూకిటి భ కుగూని హాని సిధాన 

మేవ చ, 92, వీజానివా మూలక సర్షె పొాణాం రాశాం దని ప్రఫునా 

డవీజం. 88 శీ శ్రీ వేష్టక వ్యో వవిడంగకుష్టం విస్టా చ మూత్రేణ తు లే 

పనం స్యాత్, దదూణి సి సిధం కిటిభాని పామాం శాపాలకుస్టం వివ 
మం చ హాన్యాత్ . 84, 

కోష్టు ముల్లంగినిత్తులు శ్రేంక ఆము ఆవాలు పసపు వీటిని నూరి లేపనచేసినచో 

అ నేకనులగు వండ్లనుండి వచ్చుచున్న సిధ రోగ మైనను నశించును. నల్లగో రింటర సము 

తో ముల్లంగివిత్తులను నూరి మజ్జిగ కలిసి ఫూ నీవ చో సిధ్ధ లు నశించును. దింశునను జెము 

డుపొలలో భావనచేసి గొమూ క్ర ములో నెండలో "నెండించి నూరి ఫూసినను, శేలప్రూ 

వులను గంజితోనూరి పూసినను ద ద్రుకిటిభకుష్టములు సశించును, సీధ లును నివ ర్హించు 

_ ను, ముల్లంగిగింజలను ఆవాలు లక్క_పసపు తింకునగింజలు వీటినిన్నీ శ్రీ వేష్టవను వాయు 

విడంగనులు చెంగల్వకోష్టులను గోమా త్ర మతో నూరి పూసీనచో ద ద్రూరోగములు 

సధ లు కిటిభరో౫ములు పామ కపొలకుష్టయు ఇయ్యవ్ నశించును. 

అధ నిడగజాదిలేపనములు. గిజ్రా- 

న్లో, వడగజకుషప్ట్రంధవ సౌవీరసర్ష _పెః క్రిమిస్నైశ్చ, క్రిమిసి 
ధృదద్రుముండల కుపూ సాం నాశనో లేపటి కిక, స్నుక్కాండే నక్ష పా 

త్మ్క_ల్క_? కుకూలానిలపాచితం లేపా ద్వచర్చికాం హని రాగ్వేగ 

బవ త్రేపామ్, ఏ6, స్ను క్కాఎజె సువి చే దగ్ధ్వా గృహధూమం ససెంధ 

వ్, స అ _సమ్టైామం తై తై లయు కం లేపా ద్ధని విచర్చికామ్, ఏ7. వడగ 

జాతిలసర్ధ ప కష్టమాగధికా ల లవణత్ర, యముస్సు, పూతికృతం దివసత్ర 

య మేత. ద్ధని న్ది విచర్చికా దద్రుసకుష్టంకే 88. ఉన్నత్తకస్య వీజేన మాణక హో 
రవారిణాో కటు త తలం విప క్షవ్యం శ్ఘ్రం హన్యా ద్విపాది కామ్. 89, 

నారికలోదశే న్యస్తా స్త సండులొ 8 పూలో తాం గ తొక్క లేపా ద్విపాదికొం 
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ఘ్న ని చిరకాలానుబంధిసిం, 40. సర్టరసః సింధుసంభవ గుడవుధువు 

హీపాతుగై రికం సఘృతం, సిక్టక మేతిత్సక (౦ పాదస్వుటనాపహాం సి 

a అవల్టుజం కాసనుర్షం చక క్రృమర్షం నిశా యుతమ్, 41. మాణిమంే 

స తుల్యాంకం మస్తు కాంజిక శే స్పష్టత క-చ్యూం కండూం జయ తు 

ఏద వ పు వో గ్రాం పెద్ధ ఏవ సృయోగరాట్, 42, కోనులం సిం హాస్యదలం 'సనిళం 

సుర భిజ లేన సంవిష్టమ్, దివస శ్ యేణ నియతం క్షపయతి కచ్చూం వి 

బలేపనతః 4కి, 

తించెునగింజసు కోష్టు సెంధ నలవణము సౌవీరాంజనము ఆవాలు వీనిని నూరి లేవన 

'చేసిన కీ మిసీధ్య దను కుష్టు వులునశి_ చును. జెముడు పొలకాడలను ఆవాలతోనూరి కొల 

ద్రిపాటి సెగమోద కల్కము చెన్స్ కేపనచేసినచో విచర్చికలు నశించును. ఇంటిబూబజు 

'తెలముతో ' నూరి ప్రూసీనను విచర్చెకలు నశించును, లింకున విత్తులు నువ్వులు ఆవాలు 

కోష్టు లవణములు మూడును నూరి పూసినచో ప్రూతిగంభయు గలవి చర్చికలును దదు దువు 

లును కుష్టంర గ ములును నళిందును, ఉఊ మై ళ్తీగింజలను నూనకంద వీటిని తారోదక ముల 

శోళలిపి. కటుతైలమును. సీద్దముశేపి ఫూసినచో విచర్చికలు నశించును. ఎడవీటికా 
ధ్ 

యలో బియ్యము నానబెట్టి మురిగినత ర్వాత నూరి పూూసినను దన్రువులు కుష్టువు వి-చరి 

కలును నశించును, సర్జీర'సము ఊసెంధవలవణము బెల్లము "నేనె మైసాక్షీగుగ్లి లము వీటో 

చేల్రిత్రోనూరి వ్రాసినను సిక్ట కములు హరించును, బావంవాలను పసపు తిం పెనగింబజలను 

నూరిపూసినను కచ్చ్యూకం డ్వాదులు నశించును, అడ్డసర ముయొక్క_ లేతఆకుర సముతో 

పసపును నూరి ఫూ సీనప్పటికి ని మూడు 'జులలాగో క చ్భువులు నశించిపోగలవు, ఇయ్యది 

సిద్ధకి, య యనియు "నెయింగ-గా వలయును, 

నో హరిద్రాకల్కసంయు క కం గోమూత తస్య వలదర్ట్యయం, విబే 

న్నరః కామదారీ న చ్యూపామూవినాళ నం. 44. శోధపాండ్యానముయహ 

ద్రీ గుల్మ మేహ హా క చ్చూపామాహార్ ఛై చైవ పథ్యా గోమూత్ర 

సాధితా. 45 అ సకటుతలం గండపాపాణచూర్లం, రఏకిరణ సుత 

పం పామలో యః పలార్థం, త్రి తి దినతీదనుసీ క్షః క్రీరభోజేచ కుం, 
భవతి కనకదిప్వా కామయుకొ మనువ్యః 46. - 

ఇండుపలముల గోమయూాత్రములో హారిద్రాకల్క_మును వేర్చికొని కామఇారి 

యగు వాడు త్రాగ నేని కచ్చువు పామ నశించును, గోమూ శ్రములోే సాధించిన కర 
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కాయలు శోఫ పౌండురోగము గుల్మము ప్రమేవాము మున్నగువానిని జోగొట్టును, 
గంధపాషాణచూర్ష మును ఆవనూనెలో. కలిపికొని సూర్య కిరణములతో పక్షము చేసి 

అరపలము చొ॥ సౌమవ్యాధి గలవాడు త్రాగపలయును, దానితోనే సేక్షమును 

చేయవలయును, పాలనే త్రాగుచుండ వలయును, ఇట్లునచో బంగరువంటి కాంతి 
(sn 

గలవాడగును, 

శ్లో నిశాసుధారగ్యథ కాకమాచీ వత” స్పదార్వీపపునా 
సె ద 5" 0 జు 30g అష డవీజె 9 తెశేణ పొష్టైః కట్నుతెలమినై 9౫ పామాది షూద్వర్తన మేత 

దిష్టం, 47. సిందూర మరిచ చూర్షం మహిషినవనీశసంయుతం బహుశః, 
లేపా ద్వినిహన్లి పామాం తైలం కరపీరసిద్దం వా. 48. మాంసీ 

చందనసంపాక కరంజూరివసర పమ, శ రీకుటజదార్వ సబ్దం వాని 
6 య 0 అటి 

కుష్టమయం గణక. 49, భల్లాతక ద్విపిసుధార్క_మూలం గుంజాఫలం 

తూగు సణశ ంఖ చూర్ల మ్, తుళ్ణం సకుష్టం లవణానిపంచ.  శ్రైర 

'ద్యయం లాంగలికాం చ పక్తాా 50, స్నుహ్యర్కదు గ్గేనున మా 

యసస్థం శలాకయా తం విదధీత లేపమ్. 51. కుపే కిలా నే తిల 

కాలే on అశెవషదుర్నా మసు చర్మ కీల, విషవరుణవారిదాచి తా. 
లీ 

గారధూవ, మనిలవురిచదూ ర్వాః క్రీరమర్కన్నుహీభ్యాం. 52. దహతి 

పతితమాత్రా త్కు_వజాతీ రశేపాఇ కులిళ మివ సరోపా చృక్రహస్తా 

_ద్విముకృమ్, 

వసపు జనుడు శల కామంచి వీటిఆకలను తగిరిసివిత్తులు వీటిని మజ్జిగతో 

నూరి తెలములో కలిపి పామాదిరో గములందు మర్చించుట మంచిది, సిందూరము మీరి 

యములచూర్భ్ణమును శేదిచేతిలో కలిపిగాని ౫ న్నేరుతో సిద్ధము చేసిన తెలమును గాని 

లేపన వేసి న పామ నశించును. జీడివిత్తులు చిత్రమూలము చేముడు వెళ్ళ. జిల్లేడు చెక్క 

“చిరిసినగ శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు శంఖమార్హ రు మైలంతు త్రము కోష్టు పంచలవ 

ఇములు వీటిని గంగ భములోవై చీ జెముడు జిల్చేడు పాలతో పక్వము చేసీ గడ్డగట్టిన 

' వీమ్వట శేపగ చేయవలయును. కుష్టము క్రిలాసము మూఠరోగము మున్నగునవి సు 

వను ఇరదు విషము వరుణపసపు చిత్రయాలము ఇంటి బూజు మిరియములు గరిక 
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అర్క. శ్షీరన్ను హీక్షీరయలును కలపవలయును, నీటిని పట్టించినమా 
కుష్టములంను నళించును, 

మునే సమ 
bas 

శ్ 

అం నవక పొయను. ఈ 

శ్లో, శశాంక లేఖా సవిడంగసారా సవీప్పలీకా సహు తాళ మూ 
లా సాయోమలా సావుల కౌ సృతైలా సర్వాణి కూ న్యువహా ని లీ 

థా, 58. తీ వ్రేణ కుష్టేన పరీత బేపోోూ యశ మురాజీం "నియ మేన 
ఖాదేత్ , సంవత్సరం క ప్తతిలద్వితీయాం ససోమరాజీం వస్రుపా తిశేశ్ 

చి 

క కా చ ఏ సా ౨ 5 § అ జ 54. ఘర నేవీ కదుక్షేన వారిణా వాగుజీం వి బేత్ , శ్షీరభోజీ త్రిసప్తాహో 
అధ స fe Bo నా . హ్ త్కు-ష్టరోగా ద్విముచ్య తే, 55. వక స్పిలస్వ్య భాగా చా ఏ సోమరా 
జో వనం శ వొ జ్యా స్తథైవ చ, భత్యుమాణ మిదం ప్రాత ర్లుహ్యదద్రువినాశనమ్, 56, 

అవలుజా ద్రీజకరం పీతా కోచేన బారిణ్యా భోజనం సర్పిపషా కార్వం ద "బావ. వి లి 
సర్వకుష్టప శాళనమ్. 57, త్రిఫలాపటోలరజనీ మంజిషఘ్టా రోపిాణీవచా 
నింబ క ఏష క పా యోఒభ్నస్తా నిహని కొఫపి తజం కువమ్. 58. ౬ " Ad — షి అ 

భావంచి వాయువిడంగ యులు పిప్పళ్ళు చిత్రమూలము మండూరము ఉఊసీరిక 

తెలము వీటిని కలిపి భశ్షీంచిన అన్ని విధములగు కుష్టులుంను నశించును, భయంకర 
మగు కుష్టుగలవారు నల్లనువ్వులతో చేర్చిన బావంచి వి త్రనములను ఒక్క_సం వత్సరము 
నియనుముగా భత్షీంపవలయాను. భర్త యును నేవించువాడు వేడినీళ్లతో జే కురోజులు ళా 
గి పాలను శ్రాగుచుండిన కుష్టు నశించును. తిలలు 1 భాగము బావంచి 2 భాగములం 
వీటిని ప్రొద్దుట నే భక్షించుచున్న గుప్త్పద, దృువులును నశించును. బావంచిని ఒకొతు 
లము వి త్రనములను వేడినీళ్లతో త్రౌగి నేతిని తినిన అన్ని విధములగు కుష్టులు నశించు 
నుం త్రి ఫలములు పటోలము ససపు మంజిస్ర కటుకరోపాణి వస నింబను వీటిక పాయ 
మును నిరంతరమును ల్రౌగినను కొష్టులు. నశించును, 

-అథ్రి ఛిన్నాస్వరసాది సేవనము. ర్రిజ్నా- 

న్లో ఛిన్నాయా; స్వరసో వావీ నేవ్యమానో యథాబటలహమ్్స్ జీ 
రే ఘృతేన భుంజీత స్వల్పం యూపోద కేన వా, 59 అతిపూతిళరీరో 
9 3 "6 cf “ఇష అప షీ వీ దివ్య రూపో భవే న్నరకి పట లఖదిరారిష్ట తీఫలాకృషవ్ల పెత్సజమ్, 
60. తికాశనః విబే త్కా్థాథం కుప్ప కువ్షం వ్యపోహతి, తిలాజ్యు తి ఫ 

అ అ 
లాకు ద్ర పోస్ట మభల్లాత శర్క._'రాః, 61, నృపా స్స _ప్ప సమో మేధ్యః 

ఫ్ 
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కుష్టహో కామచారిణక, విడంగ తి ఫలాకృష్ణా చూర్తం లీఢం సమాత్నీ క 

మ్, 62. హస్తి కుష్టం శ్రమో నేహా న్నాడివుణభ గంద రాన్, ఇంద్రా 

శనం గమాదాయ ప్రశ స్టేహని చోద్ధృతం. 68. తచ్చూర్లం మధుసర్చి 
౨ వ ర టు మట 

రను తాశనః, హూతాళచ సర(కుషా 

యమ్. 64. యఃఖాదె దభ యోరిష్టం మరిచామలకాని వాస జయే 

సా దూర (౦న సంశయ. 65, దహాగమా త్పర్వకుస్టాని మా న ( లీ సా చ్చు 

ర దిరాద, సః రస ప తః కుంభే మూల ఖ ద్ర,సి, సాజ్యా ధాత్రి సశ్షుద్రా హన్యా 

త్క్కష్టం రసాయనమ్. 66 

లేనిచో బలానుసారముగా తిప్పతీగె రసమును నేవించి జీర్ణించిన పిమ్తుట నేతి | 

తో గాని గంజితో గాని కొలదిగా భుజింపవలయను, మీక్కి_లియును దుర్గ ంధశరీర 

ముగలవాండ్రైనను దివ్యరూపము కలవాండగును. పటోలగు కాచు నింబను త్రిఫల 

ముల నల్ల జీలక ల చేతను వీటికషాయమును తి క్రమగు భోజనమును కుష్టులనుపో 

గొట్టును. వాయువిడంగములు (త్రిఫలములు పిప్పళ్ళు వీటి చూర్ణ మును తేడాతో సేవించిన 

కుష్టువులం క్రిమిరోగములు (ప్ర, మేహములు నాద్మేవ ణములు భగందరము మున్నగు 

నవి నశించును. మంచిదినమువందు "పెళ్ళ గించి తెచ్చిన పొపర వేరును చూర్లము పోని 

జేఇను చేతిని కలపి పాలను చేతి? తాగునభ్యాస సుగలవాడు సేవించవలయును, 

ఇయ్టది అన్ని విధములగు కుష్టులను పోగొటి 2) ఏంథ్లు జీవింపచేయును. కరక నింబ 

ములనుగాని మిరియములను సీరికనుగాని తినిన నొక నేలలో కష్టములు తొలగివోవు 

ను, ఈరసాయనము కుష్ణును హరించును, 

శనై. పయ'స్యాడి 'లేపములు, రా 

న్లో, వయస్యేడగజా కష్ట కృష్ణాభి రుడిశా కృతా, బన్తమూ 
య 6 Yea ౧ నం 

తేణ సంవిప్టా లేపా చ్చి పత్ర వినాశిని, 67. పూతీ కార్క_స్ను జ కేం ద 

Ww - 
దుమాణాం, మూలే” భిపాకి పలనాః సౌమనాళ్ళ, లేపా చ్చి ఏతేంన్ను 

చ పా నాం భగ్ననాకీవణాం + క రి “ | వ ( ఇ . న్ని దద్రు వృణా శ్చ కుషస్టా న్యర్భాంసి భగ్ననా తాం న 68 గ్ 

“ జచిత వ్యాఘ్ర చర మసీజెలఏవి బేపనాత్ , శతం నాళం వాచ త్యం 
తు క = బం 

వా పూతి కిటవనిలేపనాత్. 69, కుడవ" 2-పల్టుజబిజూ ద్గరిణాల చతుర్థ 

'సంమి శః, మూళతె' పిష్షకి సవర్తకరణః పరః శిర త, 70, భాగసంమి శృ శ మూతే ఇ గవాం పిష్టశ్ సవర్ణ రణః పర శ్వితే 70 

మధుకము తేగిరిసె కోష్టు పిప్పళ్లు వీటితో సిద్ధము చేసీ మూ (త్రృమునందునూరి 

లేపనచేసిన చో తెల్ల కుష్టులు నశించును. నెమలిఅడుగుచెక జిల్లేడు జెనుండు పుష్కర 
టీ 
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మూలము "అల జూజి వీటిఆకోలను గోమూ త్రముతో నూరి లేపన చేసినచో శ్విత్రము 

లు ద్రు, లు కష్టుఖి మున్నగునవి నశించును. దంతి చి ల్ మూలము గుంటకలసర వీటి 

“"తెలమునందు పక్వముచేసి వేసన చేసినను, దుర్దంధముగలపురువులను నూరి లేపనవేసీనను 

శ్వి్రే, కుష్టములు నశించును. బావంచివి త్రనములు నాలుగు పలములు హారిదళను. ఒక 

పలము వీటిని గోమూూత్ర ములో నూరి  తేపన'చేసినను సమానమగు వర్గము నచ్చును, 
a=] 

_అం థౌ లీ త్ర ౩ ప్రథములు. ధ్రిత్రు 

వ ధాత్రీ ఖదిరయోః క్య్యథం వీత్య్యా వబ్టుజసంయుతమ్, శం 

ఖ్రేందుధవలం శాతం తూర్ణం హ హస్తిన సంశయ 71. శీ కేషు దై. 

గజలండజేచ గజస్య మూత్రేణ బహుస్రుతే చ చ డోణప్ర మాణం దశా 

గయు నే దత్వా పే ద్చ్ప మవబ్దుజస్టి: 72. ఏత తొద్యహ చిక్కణతా 
ముపెతి తదా స సుసిద్ధాం గుడికాం రమ్యా విశ్వం విలింపే ద 

థ శే ఘ్బుష్టం తదా వజ ణా తాళ వర్ణ భావమ్, 198. శ్వేత: యంతీ 

మూలం విస్ట్రం వీతం చ గవ్యపయ మైవ ; శ్వతం నిహన్తి నియతం ర 
నా. వి 

మ్నా శ్ వైద్యనాథ సజ్జా 74, 

ఉరిరిక కాచు పటిక పాయము లో చావంచిని కలిపికొని త్రాగిన చంద్రునివలె 

తెల్లగానున్న కుష్టులును నశించును నంచేపాము లేదు. తగరిసెను చక్కగా దర్భ యుచేసి 

నీనుగు మాత్రు ముతో కడిగి ద్రోణమునీటి- ౫౫ వదవపాలు బావంచి విత్తనములను వైచి 

పకర్షము జ గట్టిపడిన వ్స్తుట మా త్రలఅను వేసి వీటిని లేపనచేసీనచో 'తెల్పకు 

హ్ట్లు నశించును, తెల్ల ని"నెల్ల చేసను నూరి గోమూ క్రేముతో చి చివజవఅకును నియమము 

గా తగినతో శిత క కుష్పములు నశించునని ధన్వం తి, తి యాజ్ఞయై యున్నది. 

చు నన న 

న్లో, పువ్వశాళే తే తు పుష్పాణి ఫలకాలే ఫలాని చ సంచూర్ష 

విచువద్దిన్య త్వజ్మ్యూలాని దలాసి చ. 75, దిషరం నాని సమాహృత్య భా 

గికాని ప్రశల్పయేత్ , త్రీఫలాత్యూవణం బ్రా బ్రాహ్మీ శ్వోదంప్రాగువ్క_రా 

న్ని కాల 76. విడలగసార వారాహీ లోహాచూన్లామృతా స్పమా,, హరి 

నాద్వ్యయావల్లుజ జవ్యాధిఘా.తాః స నశర్క_ రా. 77, కసే ఫైంద్రయవ పాఠా 

శ్చ కృతాష చూర్షం ' సుసుయుతమ్, ఖదిరాసననించానాం  ఘనక్యాణేన 

భావయేత్. 78. స ప్పథా పంచనింబం తు మార్క_వస్యర నేన తు, స్నిగ్ధ 

ర్శ్రీ 
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శుద్ధతను ర్లీమా న్యోజయే చ్చ శుభే దినే. 79, మధునా తిక్షహావిషా 
ఖదిరాశనవారిణా, లేహ్య ముస్లాంబునా వాపీ కోలవృద్ధ్యా పలంకి బేక్, 

80. జీకే చ భోజనం కార్యం న్నీగ్గం లఘుహీతం చ యత్. విచర్సి 

కోదుంబర పుండరీక క పాలదదూూకిటిభాల సాద నె, శ తారువిస్ఫోటవిస 

ర్పపామాం కఫ పకోపం త్రివిధం కలాసమ్.31. భగందరశ్లీ పదవాతర క్రం 

జా తాన్య నాడివ్బణశీర్ష రోగాన్, సర్వా న్న్రమేహా న్పదరాం శ్చ 

సర్వా న్దంస్ట్రావి పం మూలవి షం నిహా స్తి.82. న్థూలోదరః సింహక్ళశోద 

ర శ్చ సుశ్లిష్టసాధి రృధునోపయో గాత , సమోపయోగా దపి యే దళ 

సి సర్పాదయో యాని వినాళ మాళు, 88. 'జీవె చ్చిరం వ్యాధిజరా 

ఏము కః శుభ్ధ రతి శ్చంద్భసమానశాగ్తిః, 84. 

పంచనింబయుల సుప్పములను ఫలకాలములో ఫలములను చెక్కను వేళ్లను శం 

డు కెండు భాగములుగా తెచ్చి తి సలములు శొంఠి మిరియములు సిప్పళ్థ్యు బ్రాహీ ప 
, YJ) 

శ్చేరు జీడి చిత్ర మూలము నారాహీకంద తిప్పతీగ నీటిని సమానిభాగములుగా చేక్రొ 

నవలయునూ, పసపు మారినిపసపు బావంచి ఆశ కండ చక్కెర కోస ఇంద యనము 

అగరు కొంకి వీటిచూర్ద మును అందు కలుప వలయును. కాచు వేగిచెక్క. నింబము 
(a 

ఫీట్రిక పై యయునంను ఏడువారములు ఖఫఖొవనచేసి పంచనింబములను గుంటగలక రాకు 

రస ములో భావవ'దేయవలయుకు, పిమ్మట స్నిగ్భమును శుద్దమును నగు శరీర ముగలవాడు 

శుభదిన మునందు దీనిని సృయోగింపగావలయును, 

=ఇక్రిర్రి ఏక వింశ తిగుగ్లి లము. రికా 

శో, చిత కంతి సలావ్నవ మజాజీం కాగవిం వచామ్మ్ సెలధవా 
౧౧ (0 Wt తి 9 రా 

తివిపేకుష్టం చనె నలొయావళూక జమ్, 85.విడంగాన్యజ మోదాం చము 
ర యా 

సా నందురదారు చ, యావ న్యెతాని సర్వాణి తావనాతం తు గు 
జావ | 9 జల | జాలీ! క్ష 

గలుమ్. 86. సంక్షుద్య సర్చిషా సార్ధం గుడికాం కారయే ద్భిహక్, ప్రా 

ర్యోజనకాలే చ భతయే త్తు యథాబలమ్. 87.హ _న్యష్టాదళకుసా 

క్రి 

ర్త న్. 88. గృధిసీ మథ భగ్నం చ గుల్లం చాళు నియచ్చతి, 
లో 

శ్ర 

ఇష డూ ' గ అష అష తాని 

. వ్యాధి న్ గ్రాపగ తాం చాగ్య్య్టగా జయే ద్విష్లు రివాసురాకొ. 89. 

విత మూలము తి ఫలములు శొంఠి మిరియములం వీప్పళ్లు జీలకణ కార 
UU ల 0 అ 

వి వస సెంధవలణను అతివస వోస్టు చవ్యము విలకులం అజషమోద వాయువిడంగముఖు 

మీ స్టుష్టవిణాని చ, గృహణ్యర్భొవికారాం నృ ముఖామయగ 
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తుంగముస్తెలం ' దేవదారు వు వీటిఅన్ని టియంత గుగ్గిలము వీటిని చూర్షముచేసి చేతి 

తోమా త్ర, లను గట్టి ప్రాతః కాలపు భో జన సమయమునందు బలానుసారముగా భక్షీంప 

| ° పదు | సులు కమిరలోగము ప వలయును ఇది పదు నేనిది విధములగు కుస్ట్రలు ఎమిరొగములు దుష్ట వృణములుం గు 

వాణ దోషములను రాతసులను విస్ణువుబో లె షయ్యది నశింపజేయును. 

అద్రి లెలపట్సలఘ్బుతము. కై 

అష ry చి జ నో, పంచభ ల్లాతే కాం శృత్వా నాధ యు ద్విధివ బలే, కపూయం 

తం వీబే చ్చితం ఘృత నాకౌన తాలుకకి, 90. పంచవృద్ధ్యా పీజే ద్యా 
వత్సప్పతిం హాసయే _త్తతకి జీక్ణేద్యా దోదనం శీతం ఘృతం శీరో — ఆం a) _ 

వసంహితమ్. 91. ఏత దృసాయనం, మేధ్యం వలీపలితనాశ నమ్, కష్టా 
ర్శః కివిదోపఘ్నుం దుష్షళుక వినాశనమ్. 92, తెలం భలాతకా 

ల టట ఓ య వ్ క 

నాం' చ పిబే.నానం యథాబలం, సరోృపశా పనీ కుకో జీవే ద్వర శేతం స్రీ జాం oh 

దృఢమ్. 98. పృ లేపోద్య ర్హనస్నాన పానభోజనక రణ శీలి3ం ఖాది 
రం వారి సర్వత్వశగ్గో వనాశ నమ్. 94. నింబం పటోలం దారం దురాల 
భాం త క్తకరోహిణీం తి ఫలాం, కుర్యా ఓర్పనలాంశా నృర్పటకం తా 
యమాణాం చ, 95." సలిలాథ క సిద్ధానాం ర నేఒష్ట్రభాగస్థి తే విపే 
త్పూతే చందినకిరాతతి కక మాగధి కా త్రా)యమాణాం చ. 96. 
ముసావత్సిక బీజం కల్కీ_కృత నుర్గకర్థా సాగాన్, నవసర్పిషశ్చ వట్స 
ల మేత ల్సిద్దం ఘృతం చేయం, 97, కుష్టజ్వరగు లార్మో గ హణీపాం 
డ్వామయ శ్వయథూన్్క, హన్తి పామావిసర్నవీడ కాన్కండూవమ దగంధ 
సిదంచం 98. 

స అయిదుజీడిగింజలను ముక్కాలు చేసీ నీట్రిభాో యథావధి గ” సాధించి కపూయముథ 

జేసి తౌగిన కుష్టువులు నశించును. ఇయ్యది వలీపలితమును కుష్టు మున్నగు వానిని పోగా 
ట్టును. జీడి తెలమును బలానుసారము గా నొక నెలరోజులు శ్రాగినచో సమ స్తములయి 

నట్టి దుకిఖుములును నశించి శైి00 నిండ్లుబ్ర దుక గలుగును. 

నింబము పటోలము మ్రానిపసపు దురదగొండి కటుకరోహిణి శ్రీఫలములు వీ శ్రే 
. పాపడ కలుక్రానుగ వీటీనర్గతుల| చో తెచ్చి 64 ఫలములనీటి లో వైచి కషాయము 

చేసీ ఎన్నిదవ పాలు మిగిలియున్నప్పుడు వడియగట్టి పిమ్మట చందనము చేలవేము 
పిప్పళ్ళు తుంగము స్తెలు వ్ట్రి నర్గ తుల ముచొ కల్క_మువేనీ ర పలముల నేతినందు సిద్ద 

ముచేసి త్రాగిన కుష్టు వులు ' జ్వరములు గుల్ల ములు మొనలగునవి నశీంచును, 
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-ఖ్రార్రి పం చతి కృకఘృతము, అయో- 

శ్లో, నింబం పటోలం వ్యాఘ్రం చ గుడూచీం వాసకం తథా, 

కుర్యా ద్ధ దళ పలా న్భాగా సెక కస్య సుకుట్టితాన, 99. జలద్రా ౫ విప క్ష 
న్యం యావ త్పాదావశేషీ.ం, ఘృతబస్థం పచే లైన త్రఫలాగర్య 
సంయుతం, 100. పంచలి క్ష మిదం ఖ్యాతిం సర్పిః కుష్టవినాళ నం, అఫ్ 
తిం వాతజా నో9గాం శ్చ ౮ %స్షరింళ చ్చ పె టథికాన్, 101. వింనోల్సి 
వా 

న్్ 

వకాసాం EIN నొక యేత్ . 102. 

పీ "కాం శె ఇవ పకర్తత్కి దుష్ట ్ కి ప ౦ శ్చవ పానా చే వాస తి దుష్టన్యణ కి మో నర్శః పం 

నింబము పటో౭ము తిప్పతీగ అడ్డసరము వీటినన్ని టిని నూరి పడిపడి పలములు 

శ్రీవ కొని ఒకొద్రోణపు నీటిలో పక్షము వేసి నాల్పవ పాలు నిర మిగిలినప్పుడు శ్రీ ఫల 

ములకల్క-మును కలిసి 16 పలముల నేతిని అందు వక్యము చేయవలయును. పనినే క పంచ 

తి కఘృతమందుగు. ఇది కుష్టును 80 విధములగు వాతరో గములును 4&0 విధములగు వీ తై 

హ్ [ఆ వోగ ములును 20 విధములగు కఫరో "గముబనుదుష్ట వ్యణములు కృమిరోగములు నున్న 
ర్త 

నానిని వోనొటును, 
ఠం జ 

ఖం లి కక్ భుతయు. 

శో ఆ, ఫలాద్వినిక" వాసాయా సపార్పటకూలకశాన్, తాయ గి న్ని 

క టుకాసింబిా స్ప్రత్యేకం ద్విపలోన్ని "తాన్, 108. కస్వథయి తస జల . 

దోంణే పాదశేపేణ లేన తు, స్ఫుతిపస్టం పచే త్కలై. విప్పలీవన 
చందనై * 104, త్రాయంతీశి క్ర భూనిష _స్తత్సీతిం తిక్షకం ఫఖృుతమ్, 

కుప ఫజ్వరార్నాంసి శ్య్చాయధుం గ్రవాణేగదము. 105. వాండురోగం 
@ i 

విసర్పం చ క్షీబానా మపి శస్యతే, 

reise, త్రఫలకులు పసపు మ్రానిపసపు అడ్డసరమ పిళ్తపాపడ కూఅక ము కోలుకానుగ | 

కటుక రోహిణి నింబము వీటిని శండేసీఫలము లొక ఆ దొస్సిజప్ప సీటిలా* క పాయమువే్యే , 

సీప్పళ్థు తుంగ ను సలు చందనము కలు కానుగ ఇంద్ర యవెసేల వేము వీటికల్క మును వే 

నిపించిన కషూదితోగములు నశించును, 
ళం 

అ కక ఫఘృతన్వుం అధ నుహాత క్రకఘ్ఫృతేనూ. అత్ర. 

వ్ పై ప్తుచ్చదం 5 పతివిపాం సరిపాకం తి కోరోహూణం పాఠొం 
ఆజ టో 

నగ న్్ ఆ న. (ద 5 ఎర త్రీఫలాం . పటోల పచుమర్షిపర్పటకోమ్,. 106. ధన్వయా ( 
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సం సచందన ముపకు ల్యే పద్మ కం రజన చ. 107. వడ్డంథాం సవి 

శాలాం శే తావరీశారివే వో బే, వత్సక బిజం వాసాం మూర్యా మమృ 

అం కిరాతతిక్తం చ 108. కల్కాా న్కు_ర్యా నృతిమా న్వఫ్టైాహా ౦ 

త్రాయమాణాం చృ కల్క_స్తు చతు ర్భానో జల మష్టగుణం రసో౭. 

మృతఫలానాం. 109. ద్విగుణో స్ఫృుతా చ్చ చేయ _స్తత్పర్చిః పాయ 
భభ వ వ్ జబ ~ ల వార యే త్సీద్ధమ్, కురూని రవి త్రేం ప్రబలా న్య ర్మాంసి రక్త్తవ కీని, 110. 

నిసర్బ మన్లువీ త్తం వా తొసృృక్పాండురోగం చ, విన్ఫాటకా న్పపామా 

నున్తాదకా - న్మామలాం జ్వరం పాండుం. 111, హృద్రాగగుల్మ విడకా 

మస్ఫగ్గరం గడమాలాం చ, హన్యా చేత త్పద్యః ఎతం కాలే యథా 

బలం సర్పికి యోగశ తే ర ప్యజి తా న హావికారా న పహాతి కం 119. యా శ ఆశి ఆం 
ముయ్యాకువాన్న ఆతివస నంపాకము కటుకరోహీణి అగరుశొంఠి తుంగము 

జు పట్టి వేళ్లు పటోలనింబములు పీ తపాపడ యవాసచందనము వీప్పళ్లు పదాతము అం cn జట న్న ఎ అల్లే 

Cw పపఫు మానిపసపు వస ప్ల్లపీచర మను బాల మధుకను శ్రా యమాణము వీటిని కల్కను ( 
అను చేయవలయును, క ల్క_ము నాలుగు ఫౌాగములు నీళ్ణుఎని, దిభాగములు పటోలర సము 
50డు నెట్టు ఒక పొటు నెయ్యి కలిసీ సదసుచేసి సేవించిన కుషు ర కవీ తము మూలనో య న ఈం 6 2 
గమనము అమవప్ తము పాండుడోగములు మున్నగు వానిని సమయానుసారము గా సేవించిన (ep అవే | 

నశింపచేయును, ఇయ్యుది మహాతి కఘృతము, వందలకొలది యోగాములకు కుదురనితో 

గముల నెలను ఇది పోగొటును, 
లిం ఉం 

శో, ఖాదిరస్య తులాః పంచ శింశపాశనయో స్తుల్కే తులా య 
OO 

రాః సర్వ ఏవ లే కరంజారివవేతసాకి 118, పర్పటః కుటజ శ్చైవ 
థ్ దా లు యా డ్ అష ం ం తద? “ స్తో భే ఆస న్ కి మిపారకః తథా, హరిద్రే కృతమాల శ్చ గుడూచీ తి ఫలా రిం క ల్ 
త్రివృత్ , 114 స_ప్పపర్లస్తు సంక్రుణ్ణో దశద్రోణీ చ వారిణః, అప్ట్రభా 
గావకెషంతు కషాయ మవతారయేత్ . 115. ఛా తీరసం చ తుల్యాం 

ధం స | ర్పిష క్చాఢ కే పచేత్ , మహాతిక్తకక క్కైళ్ళ్చ యథో తైః పలస 

మిలే 8. 116 నిహ్తి సర్వకుస్టాని పానాభ్యంగాన్ని షేవణాత్ , మహో 
ఖదిర మిత్యేత త్పరం కువ్పవినాశ నం, 117. 



480 చక క్రదత్తార౯, కుష్టాధికారము, 

చండ్ర చెక్క. ఐదుతులములు ఇరుగుడు జఒజకనులము కరంజము నింబము వేప 

పాపడ కాస ఇబకుణాని డొసిరిక వాయువిడంగములు పసప్ర మానిపసపు ళు 

తిప్పతీగ త్రిఫలములు తెల్లతెగడ స,ప్పల వీటిని గాని చూర్తముచేసి పదిదోణముల 

నిలిలాణి పక్వమువేసి నాలవపాలు మిగిలినప్పుడు దించి ఉసిరిక రసము ర4 పలములు 

చేయి 64 వలములు కలిపి మహాతి కక ఘృతమును పక్వము శోయవలయును. కాని ఇ 
జె 

యొపషధములంను ఒకి కా_క్క. పల మే వేయవలయును, ఇది మహో హాఖదిరభుతో ము, దీనిని 

శీవించిన సోషు అన్నివిధము అగు; ట్రివియును నశించును, f 
అ లు న 

క్రీ సంచతి కృక గుస్ర ము. dE 

. అ సర శి 0 ఉన శ్లో, నించామృ తావృషపటి లనిదిగ్ధికాని 6 భాగా న్ఫృథ గ్గ 
య టి 

శపలా న్విపచే ద్ద కే౬పాన్ 118. అస్టాంశ సవ తజ లేన్మసునిసృ తేన, 
ప్రస్థం ఘృుణిస్య సొ త్పిచుభాగక ce 119. పాఠావిడంగ నుర దారుగ 

జోపకుల్యా, గోగితార నాగరనిశామలళి చవ్యకు"ష్టెకి, 120, శేజోవతీమరిచ 
యై 

వత్సకదిప్య కాగ్ని రోటాణ్యకుష్క.రనచాక ణమదూాలయు కై కి మంజిప, 

యాతినిషయా వనయా యమూన్యా సంశుద్దగుగ్గులుప పటైరవి పంచసం 
యి 

ఖై 121, తత్వేవినం విషమతి పృబలం సమరం సన స్థిమజ్జగత 
యా (సై 

మప్య థ కష్ట. మీాద్భక్, నాడీన వ్రణార్క్ దథగందరగండమాభాం "ర్త 

ర్య సర్వగతెగుల, గుది దోత్స మేహ 122, యత్షూరు చిశ్వసనవీనస కా 

వా పహృత్చాండురో సివి ద్రధివాతర కం 128, 

వేప తిప్పతీగ రేణుక యు పటోలము వాకుడు వీటిని పదేసి పలములు వ్ర క్యేక 

ముగా పక్వముచేసి ఎనిమిదవపాలు మిసగులగా ఒక ప్రస్థము చేతిని ఒకతులముకల్క_ 

మును అగరుశొంఠి వాయువిడంగములు దేవదారువు ఏనుగుపిప్పళ్లు సజ్జక్షారము యవ 

క్షారము శొంఠి పసపు సోంపు చవ్యగు కోష్టు లేజోవంతి మిరియములు వాము చిత్ర 

మూలము కరక్కాయలం జీడీగి1జలు "వస ఫీప్పళ్థ మం జిప్ట్రము అతివస (త్రి ఫలములు 

వీటి. నన్నిటిని తీసికొని చక్కగా కుద్దము వేసిన గుగ్లి లనును క్ పలసులును కలిపి నేవిం 
- చిన దుస్సాధ్యము లయినను క్రష్టు నాడీ వ్రణము మున్నగు రోగముల నశించును, 

అర్ర వజ డ్రాకన్ళుత ము. ఆ 

శో, వాసాగుడూచీ తి త్రిఫలాపటోల, క రంజని, బాళనకృష్ణ వెళ, తం 

తత్కాాకక ల్మేనన్ళుతంవిప్యోం, తద్వ జ్ర జకం కుష్టహరం ప దిష్టం, 154, 
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విథీర్ల కర్గాంగుళిహ స్తపాద్క కమర భిన్నగలోని మ ర్త పొరా 
శికీం కాని మవాష్య జీవే, దవ్యాహతో నర్హ శతం చ కుప్ప. 125, 

అడ్డసరను తిష ప్పీగ త్రీసలములు నటోలము చమలిఅడునెక | నింబము వేగి 

నల్లమను బాల వీటిక పాయముల కల్కు_ములతో నేతిని పకర్షయు చేయవలయును, ఇయ్య 

డి కుష్టును పోగొట్టును. దీనిని సేవించిన కాళ్లు వ్రేళ్లు తిరి పోయిననారి-కినను యథా 

ప్రశారవు కాంతియును కాయమును వచ్చీ 100 వడు జీవించెదరు, 

-్రం ఉలకెలము, ల 

నో ఆరగ్యథం ధవం కుప్పం హరితాళం మనశ్శిలామ్్స్ రజనీద్వ 
ల 

యసంయు క్షం పచే కత్రైలం విధానపిత్ , ఏ తేనాభ్యంజ యే చ్చ్వితి 

వప, 0 శతం వినళ్యతి, 126. 

క్రైం "కాచు కోస్ణు హరిదళ ౫ మణిశిల పసపు మాంరిపసవు . వీటి? ల్మమును 

చేయుటను చక గా చెటీ-? చేసి నేనించిన కములు నళి.చున్కు 
“అ 

అద్రి తృృణకి తైలము, రిత్తై... 

నో, మంజిస్థా రుజ్నిశాచక్ర, మిళ్షార గ్వధపల్ల నై ఇ తృణకస్వరనే 
౧ 

నిం తెలం కవపహూరం క కటు 127 
mG ఈ © 

నుంజిస్థ్రము కోస్టు పసపు 

ఇరిసమయు వీటితో ఆవనూనెను న్సి 

తగ్గిరి సెవిక్తుళు “శ్ర ఆకులు వీటిక లము రోహీ హీ షత్ళ 

ద్ధమివని “సేవించిన కుస్టులు నళింయ ము, 

అద్రి మహాతృణక తేలము త్ర. 

న్, హరిద్రా త్రి ఫలాదారు హయవాూారక చి (త్రృకమ్, సప్పచ్చద 

ER సింబన్వే కారాట్ వాలకం నఖ, 128, కుష్టు మపగజాబీజం లాం 

గలీగణిశారికా ప్రే 0చ దార్వీ చ హరితాలం మనళశ్శిలా, 129, 

కలిలగా తిలపత్ర ంచ తర తీరం చ గుగ్గులుః, గుడత్వజ్ఞరిచం మైవ 
కుంకుమం గంధిపర్ణజమ్, 180, సర్హపరాశఖదిర వఏిడంగం “విష్పలీం వ 

బామ్ నునోకేణ్వక్భా తాయప్టి శేసరేం 'ధ్యానుకం విషం, విశ్వికటల 

ముజి్వగా వోe ల స్తుంబీఫ ఫలంత థా, స్ను హీసంపాక రొరాః పతం వాగుజీబీ 

జమాంసిశే, 181. ఏలాజ్యోతిష తీమూలం తికీహోగోనుయా ద్ర సః, చం 
దనేకువృనిర్దుండీ వ శాలా మలి ల్లి కాద్యయమ్. 182. వాసాశ్వగంహా బ్రాహీ 



482 చక్రదత్తాలారగ. కుష్టాధికారము. 

Er కల లై పచే మలం తృణక స్వరస 

ద్రవం. 184 సర్వత్వస్ష్లా షహరణం మవహాతృ్ళణక సంజ్ఞతం. 

పనపు (త ఫలములు చేవదారవు గన్నేరు చి ( మూలము సప్తల వెపెచెక్క 

"నెమలియడ్డు చెక్క. కులు వేరు నఖము కోష్టు తగరాసెవిశ్తులు జా జిచిధళ్ల మారి నిపనప 

వారిదళము మనశ్శిల 'తెల్బతెగడ తిలలు "శ్రేజప త్రి, జిల్లేడు పౌలు గగ్గిలయు. అవంగష్టు 

చ శ్రా స్వాం చంపక క టృలం, ఏ 

పట్ట మిరియములు శ్రేసరసులు చిట్టిఆసలకులని కాచు వాయువిడంగ ములు పిప్పళ్ళు వస 

తుంగ యుగాలు రేణుక తిప్పతీగ నుధుకము గోహీషళ్ళణను మంజిష్టము సొరవిత్తులు 

జెముడు ఆకులు చావంచివితులు నిఒక్రలు నున్నగువాని కల్క_మునందు _తేలమును పక్వ 

మువేసి వాడినచో త్వగ్లోషములు సమస్థమును హరించును. 

శో స పవ రకరంజార, సుూలతీకరవీరజం, 185. మూలం స్ను 
య షా న్స్ 

హీశిరీపూభ్యాం. చితకా నై స్యోతీ యో రపి, కరంజ బీజం _తిఫలాం పే గోకోటుం 

రజనీద్యయమ్, 186. సిద్ధార్లకం నిడంగం చ వ్రు పున్నాడతిై “స్సహ, 
గ్గ 

మూత విపి పచే చత్రైలం 5 ఏఫఖి!్ కుప్టమ్ వినాశ సం. 187, అభ్యంగా ద్వ 
టీ ఈ 

రా 

జ కం నొమ నాడీదుషవిణాపహాం. 
UU 90౮ 7 

వీడాకులపొన్న నెమలియడుగు చెక్కు జిల్లేడు జాజి గ న్నేరు వీటి వేళ్లను జయు( 

డు శిరీషముల వేళ్లును చ తయూాలపు 3 నెళ్ళ "తెల్లనును బిల పేళభును నిమలియసుగు ది తన 
cn అటి 

ములును త్రిఫల ములు కంకి మిరీయముు పిప్పళ్టు పసపు 

వాయువిడంగ ములు తగిరిసె తిలలు వీటిని గోమూ లీ ముతో నూరి _తీలమును కుకు 

చేయ వలయును. ఇయ్యది కుష్టంను దానా ట్టును, సని ె నరున్చినచో నొ వృణాదులు 

మానును, 

29 ల! ౭! ఈ (ఏ ల g 

_ప్ర్ర(గ్రి దురిచాద్య తైలము. రతా 

న్లో, మరివాలశిలాహ్వార్క పయో శ్యారిజటా తృవృత్ , 188, 

శకృ్ళద్యసవిశాలారు జ్నీశాయుగ్దారుచంద నె, కటుతెలా త్స చేత్చ్రన్థం 

ద్వే ర్విషపలాన్వి త లె 189 సగ ్మూ త్ర తృం తిదభ్యంగా ద్దద్దుశ్వి 
ల ఆచ 

త్రవినాశనం, ౩ సర్వేవ్వపి చ కుప్రేషు తైల కుక త్స స్యతే, 140. 

మీరియములు హారిదలము ముణిశిల ఆర్క_క్రి రము గన్నేరు వేళ్లు తెల్ల తండ పేడ 

ఇం,ద వారుణి కోస్టు వసఫపు మ్రానిపసఫు దేవదారువు చందనము పీట్రినన్ని టి నరపల 

ముక! ఫీటిని కేల్కముేన్లి అందు 16 పలముల ఆవనూనెను కలిపి పక్యము చేసీ 

గో మూ త్రేమును కలిపి రుద్దిన శ్వ, తృకుష్టయులును నశించును, 
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అద్రి బృహాన నృరీచాద్య తె "తెలము. రలు 

శ్లో మరిచం ౨ ్రికృణా దంతీ శ్రీరమార్మం శక్ళదృస్కి డేవి 
దారు హరిడే డ్రేజ్వే మూసీ కష్టం సచందనం. 141. విశాలా కసం చ 
హాకితాలం 'మేనక్ళీలా, చితకోలాం గలాఖ్యా చ వీడంగం చ క్రమ 
142. శీరీపం కుటజో నించం స_ప్పపర్ల న్ను సోమృ తాః, వ నక్త 
మాలోబః ఖుదిరం విప్పలీ వచా. 148. జ్యోతివృతీ చ వలికా విషస్బ 
ద్విపలం "భవేశ్, ఆఢకం కటు తే (కలసి నోమూత్ర, ంతు చతుర్దుణం, 

144. మృత్పా తే, లోహపాత్రే వాశనైరు 1 ఫద్వగ్నినా సేత్, పకా 
,తెలవరం హతే న నృితయే 4 క్కస్టికా నర్టిణా న్, 145. పామా విచ 
ర్చికా దద్దు కొండూ విస్ఫ్ఫోటకాని చ వలయః పలితం ఛాయా నీవీ 

వ్యంగ స్తవ చ. 1486, అభ్యంగోన ప్ వృణళ్యంతి నాకుమూర్యం చ 

జాయతే. పథ మే వయనీ (స్ర్రీణాం యాసాం నస్యం తు దీయ తే.147, 9 క ల 

పరా మపి జరాం హాస్య న స్తనా యా స్తి నన్రు తాం, వలివర్ష స్తురం 
గోవా గజో వా హాయువీడిత!. 148. "దభి రధ్యంజనై కాఢం భవే 
నారుతవి క మః, 
—-చీ యం 

మిరియములు తెల్ల తెగడ దంతి అగ్క_క్షీరము పేడర సము బేవదారువు పసపు 
చూ నిపసపు జటామాంసి కుష్టుచం దము గన్నేరు హారిదళము మణిళిల చి త్రమాలము 

లంగలీ వాయువిడంగనులు తగిరిసె దిరినెన కోస్టువెక్క నింబయు నీడాక్రులపొన్న 
జెముండు తిప్పతీగ "స్త్వ “నెనులిఅడ్డు తుంగను సై సై పిప్పళ్లు వస వీటిని పలము చొ 

ఆవనూనె ఒకయాగణుక ము నాలుగుశెట్టు గోయా త్రము ఏటిని నుట్టికుం జలా గాని 

లోవాపాత్రలో గాని సన్ననిశౌగను పక్షము చేని దించి ఈ తెలమును వస్తు వణ ములకు 
ప్రయవలమను. గజ్జి విచర్చిక ద్నద్యున వు జిల విస్ఫోటక కము వలీపలిత ము ఇ న్ని 

నశించును. కోన పథమావస్థ' లాల్ నస్య మును చేసినచో శ్రీల వృద్ధావస్థలో నైనను 

చను మొనలు వే లంబడవు, 

i ఫ్ 

శ్లో, న క్షమాలం హరిజ్రే జే అర్క. _స్టగర మేవ చ. 149, 
కగవీరం + వఖా కుష్టు మాస్ఫాతా ర కృచందనం, మాలతీ స స _ప్పపర్లం చ 

మంజిస్థా సింధువారకా. 150. వసూ మరపలా న్నా గాన్ నివస్యావి 
థి 

పలం కథా, చతురుణే గవాం మూలే "తెల వసం విపాచయ్త్, 151 ౧ (J 0 (WD 
గ్ర్ 
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క్షి త్ర, విస్ఫోటకిటిభ క్రీటలూశా విచర్చికాః, కండూక చ్చువికారా శృ 

య్ వృణా విషదూపి.తా!, 152, వివృతైల మిదం నామ్నా సర్భవణ 

విశోధనం. - 

“నెమలిఅడుగు పసపు మ్రానిపసపు జిళ్లేడు. తగ రము గన్నేరు వస కోస్ట శై తెల్ల 

మనుబాల ర కచందసము జాజి స్పపర్ణము మంజిష్ట వావిలి వీటి నర్థపలచుంతయును 

పొన్న తెలము నొక పలమును నాలుగుకెట్టు నోమాత్రమును వీట్రిలాో 16 పలముల తేల 

మును పక్వము చేసి వాడిన శి త్ర కుస్టా నలను పోగొట్టును, 

శ్రి క రవీర తైలము, లక 

న్లో, శతక రపిరరసో గోమూత్రం చి తృ కం విడీంగం చ, కసే 

షు శైల యోగః సిద్ధోయం సమ్మతో ఫీహీజాం 158. 

కెల్లగా్నే రురనము గోమూత్రము చిత్రమూలము వాయువిడంగములు వీటిలో 

సిద్ధముచేసిన తలము కుష్టుల నన్ని టిని పోగొట్టును. 

అర్ర కెల్ల గన్నేరు తెలము. వృత్రా- 

శ్లో, శ్వేతకరపీరమూలం విపాంశ సాధితం గవాం మూత్రే, చ 

ర్మ దళపామా సిధ విశ్భోట క్రి మికిటిభజి తైలం. 154. 

"తెల్లన న్నేరు వేళ్లు పొన్న తె కఫము వీటిని నోమూ, శ్ర యుో సాధించి లేపనచెేసీ 

న-దో పామూదిగో గములు నశించును, 

ఇర సీందూరాది.తేలను. ధ్ర 

వో సిందూ రార్థవలం ప్రసా జీరక స్వ పలం తథా, కటులె తైలం 

పచే నాసీం సద్యః పామాహారం పరం, 15, 

"పేందూరము అరపలము జీలక జ్రపలము వీటిని కీ పలముల ఆవనూనెతో పకము 

చేసీ యుపయోగించినచో తత్త ణమే. పామును పోగొట్టును, 

_ఫ్రి నుహాసీందూర _టైలము. ధ్ర... 

* న్లో సిందూరం చందనం మాంసీ విడంగం రజసిద్భయం, చీ 

యంగుం౦ పద్మ కం కువం మంజిస్టాం ఖదిరం వచాం, 156, జాత ర్క. 

త్రివృతానింబ కరంజవవ మేవ చ కృస్ల'వె తృకలోధ్రం చ పసపున్నా 

గం చ సంహాశేత్ . 157. శృక్షువిసాని సర్వాణ్ యో జ జయే శె ల లమాత్ర 

యా, అభ్యంగన ప్ర స, యుంజీతే సర్వకువ్రవిసాశనం. 158. పొమావిచర్భీ 
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కాకండూ విసర్పాదివినాశనం, ర కపితోతితాన్ హాని రోగా నేవంవి 
ధాన్సహూాన్. 159. 

సిందూరము చందనము జటామాంసి వాయువిడంగ ములు పసఫు మొౌనివసఫు 
వీ యంగువు పదాత్సము కోషు మంజిషము కాచు మున్నగువానిని నూరి తెలములో 
లీ రాశీ © అ | యం 

పక్యము బేసి రుద్దినచో కుష్ట్రంలు నశించును, 

= ౭ిర్రి ఆదిత్యక ,తేలము. OE 

న్లో, మంజిషా తి ఫలాలాత్షూ నిశాశిలాలగంధకి ఇ చూర్తి తె య SRD ర దయా 
సెల మాదిత్య పాఠం పామాహారం పరం. 160. 
కా మంజిన్ధము త్రిఫలములు లక్క_పసప్రు మణిశిల హరిదలము గంధకము వీటిచూ 
రమునందు తెలమును ఎండలో కాచవలయును. ఇయ్యాది పొమరో గములను పోగొట్లునుం 
చా ౧ డు 

_ య్ ధాం ర న్ హా : శ్, స్వర సన చదు ర్యాయా ప ” హ్ చతుర్షుణం, క చూ 

విచర్చికా పామాః అభ్యంగా చేవ నాశయేత . 161 
నాలుగురెట గరికరసములో "తెలమును కాచి రుద్దిశను పామనోగములు నశిం 

య Fn 

చును, 

-అుం్రై అర్క టేలను. గిత్త 

శ్లో అర్క ప తృరనే పక్వం కొటుతైలం నిశాయుతేం, మనఃళిలా 
యుతం వావీ పామూ కచ్చా (దినాశ నం. 162, 

జిల్లేడాకల రసమునందు ఆవనూనెను పక్వమువేసి పసుపును -గాని మణిశిలను 

గాని చేర్చి పూసికొ నిన పొమాదులు నశించును. 

-్ర(ర్రి గ ండీరాది ,లేలము: రికా 

” చ అ ఉర చనా వో ఇ న్లో, గండెరికా చిత్రక నూర్క_వార్క,కుసద్రుము తె గ్రవవైై స్ప 

మూత), తెలం పచే నండలదదు కువ దుప్టవ్రణారుక్కిటిభాప 
న 0 శీ (UJ 0? టబ 

హాోరీం. 168, 

జెముడు చి త్రమాలము గుంటక లగ రాక్ష జిల్లేడు వీటిరస మశచేర్చి ఉప్పు గోమూ 
త్రీములలో తైలమును కాచి రుద్దినచో కుష్టులు నళించును, 

-అం పృథ్వీసార తైలము. సల్మ 
నో చిత య వ స 2 8 ఓ * చిత్రకస్యాథ నిర్ణుండ్యా హయమారన్య మూలతేకి నాడీచ 

ప్రీ బూ వ్విషతిః కోంభిఫిషం వలంపలం, 164. కరంజ తెలాపషపలం కాంభిశ ల యి క్ర 
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స్య వలం పునక్కి మిశ్రితం సూర్యసంత_ప్పం తైలం కువ్ఫవ్యుణా స జిత్, 166, 
చిత్రమూలము వేళ్ళు వావిలి వేళ్ళు గన్నేరు వేళ్ళు నాడీ కపవీజయులు పొన్న 

వీటిని ఒకొ_క్కు_పలము గంజిలో నూరి మర్చి 6చివను కుష్టులం నశించును, 

కరి సోమ రాజి“ 'తెలయు, రితూ 

నో, సేవదురాజీ హార ద్వే సర ర పారగ్వధం గ దర, కరంచె డై డగ 

జాటీజం గర్భం దత్వా వ 166, లం సర గ పసంభూతం 3 నాడీ 

దుష్టన్వణాపహం, అనేనాళు వ ,శామ్వు ని కస్టం న్యస్టైదనై నవ తు, 167, 
సిలికా విడదకా వ్యంగం గంభీరం వాఠకోణికం, కొండూక యూప పశ మనం 

క చ్చుపామావినాళ నం. 169, 

సెవికులు వీటిక ల్కుమును ఆవనూెనలో సిద్దము చేసి రాచినను "పదునెనిమిది విధ ములగు 
కుష్టులును నశించును. 

ట్రై రెచసాది తైలము. రా 

శ్లో, పతాత్సతా చృర్షనా న్యభ్వుపేయా, నాసా నాసా త్స త్స 
సనం ఇఐా ప్యధస్తాత్ , త్య్రహా_ త్న హా న్న స్యత శ్చావవీడా, నా సేవ 
స్ప చోక్ష య యె తట్సు పటు 168. యోపషి నాంససురాత్యాగః శారీ 

ముద్దయ వాదయెకి పురాణా స్టేకళాకం చ జాంగలం కుష్టీ నొం 
పాతం 170. ఏ 

 పదెహీనుగోజులకు నమనమును నెలనెలకు విలేచనములను మూడేసిగోజులక 
సస్యమును ఆరేసి నెలలకు రక్షస్రావమును చేయవలయును. శ్రీ సంగోడి అపథ్యము౬ను 
పవలి "పెట్టపలయును. 

ఇట్టు చ క ద త్రయందు కుష్టాధికార (ప క రణము. నుగిసిను. 

న 

౫౦. ఉదరకోశ శీతపితాధికారము. 
అమి 

అ ఉద్ది కాదులకు అభ్యంగములు,. శ్రిత... 

వో, అభ్యంగః క కటు తెలేన నక శ్వొస్టైంబుఖి స్త స్తతః, ఉదగ్దె 
౧౧ 

వమనం. కార్యం పటోలారిష్టవారిణా. 1. త్రీఫలావురకృష్ణాభి క్వేక 

స 
| 
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శ్చాత, కస్య కే త్రీఫలాం శుద సహీ తాం విబే ద్వాన నవకార్షి కాంలి, 

విసర్పో క్త మమృ లోది భివ గతా యోజయేల్, సితాం మధుకసం 
యుకాం గుడ మామల కై స్ప, కి. సగుడం దీప్యకం యస్తు ఖాటే 

త్పథ్యాన్న భు జ్నరక్క్ . తస్య నళ్యతి సవాహో దుదర్ధః సర్వచేహజః, 4+ 

సిద్ధార్థ ంజనికృలై.కి ప్ప పపున్నాడలిలై స్పహాకట్నుతె తేలేన సంమ్మి శ్ర, ముత 

దుద్య రనం హితం, ర, దూర్వానిశాయుతో లేపకి * క చ్భ్చుపామావినా 

శనక, కి మిడదుహార టనే భీలవి త్రవార క పరః, $6. అగ్ని మంథభవం 

| 

నగయేత్. 7. కుష్టోక్తం చ కను మం కుర్యా 

ర్డీ కా 0 క్రియాం వావీ కోఠరోశేో సమాసత 

ఫ్రీ కం కార్వేం శ శోణిత మోడు ణం. 

ఆవనూనెతో తలంటికొని వేడినీళ్ళను పోసీకొని వాంతులను. చేయవలయును, 

త్రి ఫలాదుల తోవిశేచనము చేయించుటమం చీది. లేనిచో త్రి ఫలములను లే నెనెననుత్రాగ 
నలయును. విసర్పికి చెప్పిన ఆమృ తౌాదియోగ యుల నిందునవలంబింపవలయును. మధుకము 

చక్కె_రతోగాని ఉసీరికను బెల్బముతో గాని తీనవలయువప, గుడసహీతమగు అజమో 
దను సేవించిన ఉద గు నశించును, దూర్వలను పసపును నూరి లేపన చేసినచో కచ్చ 

దద్రువు పాదు ; నశించును, అరణీ వేళ్లను నూరికొని చేతితో త్రాగిన శీతినీత్తాదులు వీడు 
స్ో సలల నశించును. కుష్లుకు చెప్పిన చికిత్సలకు ఆమపి త్తమును పోగొశైడిచికిక్స లను 

విస్తారముగా కోధరోగ మునందు చేయవలయును. మహాతి _క్షమును తన రక్షస్తావణ 

మును చేయుటయును మంచిది, 

అధ నింబపత్ర సేవనాదులు., రితూ 

న్లో . నింబస్య పత్రాణి సదా ఘు తేన థా తీ దనిమిర్రాణ్యథ వోప 

యుంజ్యాతీ . 9. ఏిస్ఫోటకోఠక్షు త శీతవి త్త తం కండ్వ స వి వీ తం సవాసా చ 

జహ్యాత్ , మోర సింధూళ్థ్హత లె శ్చ గాత్రాభ్యంగం వ వ యాజయేక్, 10, 

గంఖారికాఫలం పక్వం శుష్క. ముక్వే కదితం పు క శీ చేణ న్ధీత్రవి త్త 

ఘ్నం ఖాదితం పథ్య నేవినా. 11, లేలోద్వ ర్త రనయో గేన యోజ్య 

ఏలాదికో గణక, శువ్కు మూలకయూపే.ణ కొలులత్రేన రసేన వా, 1% 

భోజనం సర్వదా కార్యం లావతి తిరిజేన- వా, క్కలా న్యన్న పానాని 
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hy 

బుద్ధ్వా దోవగలతిం భీవక్, 18. ఇస్లాని వా యథాకాలం ఏతపిల్తె ప్ర 

యోజయేత్. 

ఎల్ల వ్వ డును వేపఆకుఅను చేతితో7ాని ఉసిరిక తోగాని క లిపితినినచో విస్ఫో 

టకము కోష్టు తతను శీతపి త్రము గజ్జి మున్నగునవి నశించును, పండనగుమ్తుడు నెం డిం చి 

పా: త్రోతినిన శీతపి _త్రములు ౌేశించును. వలాది ;ఖవుటొవధములను "తై లనుతో 

నలుగు సఫటవలయును. ఎండీనమునంగ కాయల రసముతో కాని ఊలవలక పాయము త్రో 

గాని ౨ _0పక్షీ మాం బపచుతోగాని భుజి, పవలయును, దోషములను చక్కగా 

2 R కీతలనులు గాని త పములం గాని యన యన న్న పానములను శీతిపి త్రకోగముల నను 

ర 

షం. తింభుచుండ వలయును 
"సరించి వెరి పట్రా 

౫౧. ఆనముపితాధికారము. 
ap ఎ 

శ్ వొనిం క్ ఆ "చుప్ త్ర "లేతు వి చేళం ఏ మ్ కార యేత్ , సమ్య 
ope) 

గాషంతెవిక షె స్ట సుస్నిగ్గ న్యానావా సనం. 1. ఆస్థా*నం చిరోద్భూ కే "బే 
5 

యం దొహ్హాద్య కేకయ క్రి యాళుద్ధస్య శమునీ హ్యనుబంధవ వ్య'వేక్ష 

యా,2, దొపషసంసర బే కా ర్యా భేవజాహారకల్పనా, డోర ర్ల పగ వనునై 

car 
స్తా 
య 

లు 

ర్భిమా న్ రేచనై రశెత్, ఏ. తిక త మోషశరం పానం 

వావీ పృకల్పయేత్ , యవనేభూమవికృతీ స్తీ క్షసంస్కా రవి రతాః, 4, 
యభాన్వేం లాజసక్తూ న్యా పతా న థుయుతా న్పిజేత్, నిస్తువయవవ వృ 

వథాలి, కథ ప్రీసుగంధిమనుయుతః వీత అప నయతి చామ్లవీ త్తం 

యది ఫం ముద్దయూసేణ, 5. కఫవి త్తవవిాకందూబ్వర విస్ఫోటదా 

హహ, పాచనో పన నకి క్యాథః శృంగ బేరపటోలఈోాః 6. పటోలం 

నాగరం భాన్యం న్వాకయిరా సి జలం వీబేత్ , కండూపామా ర్రిశూల 

ఘ్నం కఫపిత్తాగ్ని మాంద్యజిత . 7 7. పటోల విశ్వా నృపో హీణీకృతేర జ 

లం పీబె ల్సి త్తక పోచ్చ్ర)య తు శూల భ్రమా కో చక వహ్నిమాం 

ద్య దాహజ్వర చృక్టనివారణం తత్, 8. యవకృష్ణాపటోలానాం క్యా 



<9 ( 
ఆంధ తాత్పర్య సహితము. 489 

థం కద యుతం పీబేత్ , నాశ యే దమ్లపి త్రం చ అరుచిం చ వమిం 

తథా, 9 

అమ్లుపి త్రమనకు వాంతులను చేయించి పిమ్మట మృదువుగా విరేచవనముల క్రీయవ ' 

అయును. 'చిరోద్భూకనును దానియందు దోపాదులకంు నెమ్కు.డు గా నాస్టాప 

జేయవలయును, దేోషనంసగ్లజములగు వానికి జెషభమును ఆహారమును కశ పదం 

యును, ఊర ర గ లే మైన అవ్హువి త్రము వాం పర చేతను అధోగత మైన అమి త్రమును 

నిళేచనముల చేతను సోగొట్టవలయును. తి కృములగు నాహగ ములను క ల్పింపవలయును. 

పొట్టుతీసిన యవలు అడ్డసరము ఉసిరిక వీటిక పాయ ములో అవంగపుపట్ట ఏలకులు 
జాపత్రి వీట్రిచూర్ల మును "లే నెను వేసికొనిత్రాగి ముద్దయూప.మును భుజించినచో ఆమ్ల 

పిత్తము నశించును. అల్లము పటోలము వీటికసాయము పాచ: మును దీపనము నగును, 

తటోల శొంఠి ధనియనులు వీటిక షపూయమును త్రాగినచా పాను కూల మున్నగువని నళిిం 

చును. పటోలము శొంఠి వారాహీ కంద వీటికపాయమును పి త్రకఫాధిక్య తయం దును 

ఆమ్లుపీ త్రమునందును త్రాగిన శ శూల భ్రమ మున్నగునవి నశించును, యవలు పిప్పళ్లు వటో 
వ్ 

లము పటిక సాయము లో "లే-నెను 'వచికాని తాగిన అమ్హవి త్రేను ఆరుచి మున్నగునవి 
నరించును, 

అరి వాసాదశాంగను. ఇత్ర 

వ, స జభూని+ బమార్క_ వైప త్రీఫలా 

కులకై 8 'క్వాథకి స శ్నాన్లు నాశనః, 10, ఫల తకం పటోలం వచ తి 

కాక్యాథః ss వీత; కీ తకమధ్యాకో జ చ్యరచ్యర్ష నుని పి త్తజిత్ , 

1l. పథ్యాభృ్ళ? గరజకః చూర్ణ ౧ యుక్తం జీన్మగు డన ను జయే దమ్లపి త్ర 

జన్యాం చర్చ మన్న విదాహజుం. 12, 

" అడ్డసరమ తిష్వతీగ వి తపాపడ ఫ వేప సేలవేను గుంటకలగ రాకా (తృిఫలములు 

లము “వీటికపాయములో తేనెకు కలిపి త్రౌగిక శాన్లుపిర్హేయలు నశించును. త్రిధ 

అలములు పటోలము కటుకరో హీణి వీటికపాయములో చక్కెర మధుకము తేనె బేసి 
కొనిత్రాగినను అమ్హుప్ త్తములం జ్వరములు నశించును, కరక్కాయలు గుండక లగ రచూర్త 

మును ప్రాత బెల్లముతో తినిన వీ త్రజములగు విదాహాము భక్తి మున్నగునవి నశించును. 

బరి. వాసా చెసగ్సు గ్తులము, కృతకా- 

న్లో, వాసానింబపటోల తి త్రఫలాకనయాన "యోజితో జయతి అధి 
రు 

కక ఫాన్లువీ త్తం పయోజితో గుగ్గులుః క్ర క్రమేణ ఛిన్నాఖ దిరయష్థ్యావ్యా 



440 చ కృద్చత్తేా౫ం౧. ఆమ్హ్లువి త్తాధికారము. 

దార వంభో వా మధు ధృవం, 18. స.ద్రామా మభ ్యాం ఖా బే త్స 

శుద్రాం సగుడాం చ తాం, కటుకాని తావ లేహ్యా పటోల విశ్యం 

చ తే" ద సంయుక్తం, రక్తస్రులె. చ యుక్తా వా ఖండకూ పూండకం 

సవం. 14, పటోలధ న్యాక మహశొ వధా బెః కృతి కపాయో వినిహ 

7 ఏ 
ని శీను, మందానలం వీ త్రబలాసదాహా చ్చర్ధి జరానూనిలశూల . ని రమా 

ంంయటుణ ఖ్ అధ రోగాన్. 15. చ్భిన్నోద్భవానింబ పటోలపత్రంపల త్రి కం సుక్ళథితం సు 

శీతం, శు దాస్వితం త మనేక రూపం సుదారుణు హాన్తి హి వాన్లు 

విత్తం, 16 

అడ్డసరము. నింబము పటోలము. త్రి ఫలములు ఆళన వీటితో గుగులమును 
చేర్చి శేవించిన ఆమ్లుషి త్రమును పోగా 'ట్రును. తిప్పతీగ కాచు మధుకము మారినిపసపు 

వీటిక హాయ సునందు. లే నెను వైచికొని త్రాగివను ద్రాత్ కర క్కాయలను తే సె బెల్లము 
లతో గాని సేవించినను మంచిని అనే బెహాలకుసో శొంఠిని తేణెలో కడిపిక్రొని తినిన 

ర క్తసా9వములకు ముంచిదెం పటోలము ధనియములు శొంధి తుంగ ముస్పెలం ఫ్టిక పాయ 

ము అగ్నీ మాంద్యాదులను పోగొట్టును, తిప్పతీగ నింబము పటోలము వీటిని 12 తుల 

ముల కహషాయమును చేసీ చల్లార్చి లేన వైచికొని శ్రాగిన ననేకవిధము అగు నాన్జుపీ త్రయ 
లను పోగొట్టి. ను 

ఇతర పటోలాదికపాయములం, Nn 

నో, పటోల శ్ర ఫలా నింబ శ్రుతం మధుయుతం వి బేత్ _ 

శ్రేషృత్వర చృర్భిదావాటో లోపళాంకయ. 1/7 Me ఏహాస్యామృతమం జ 
కాషథం పీత్వా సమా క్షి కం, అన్హుప లేం జయే పంచక కాసం శారసం 
జ్వరం వ వోమిం. 18, వ నాఘ్యుత? తి క్త్భుతిం వీక్సలీ; (ముత మేవ చ ఇ 

మహి తే పయో కృవ్యం గుడకూస్తాండకం తథా. 19. ప క్తిళూలాపప ౧ ౨ య 

"యాగా _స్రథా ఖండామలక్ష్యృవ్వి -పప్పలీవాధు ధుసంయుకొ బామనీ తవినా 
వి ఆం ఎం 

వినీ 20, జంబేర స్వరసః వీత సాయం వా స్త నస్టన్లుపి తకం, గుడవీష్నలీ 

పథ్యాభి స్తుల్యాభి రొ రోదకః కృనః, 21. వీ తే శన ష్థాపహః | పోక మంద 
మన్నీం చ దీపయేత్.. పాంగుం చ కతకఫలాస చించాత్వచోన్సుతం చ 
పుటదగ్ధం. 22, శోమయతి తదన్లుపిత్తీ మమ్సభుజో యది యథో_త్తరం 



ఆం ధ తాత్సర్యసహితము, 44] 

ద్విగుణం, కాంతాపాత్రే వరాకలో వ్యుషీతో౬భ్యా సయోగణత్య 

సి తాను ద సమాయు క్త క్త ఫవి త్రహర స్ప్మృతేః, బలై, WU 
చేదుపొళ్లి శ్రాసలములు నింబఘు వీటికపషాయములో తేనెను వేశక్రాని త్రాగిన 

న్సి త్రము కము జ్వరము మున్న గువ 'వి ఇాంతించును, అడ్డసరము వారాహీ కంద పెద్దవా 
కుడు వీటికపూయుమును తేనెతో తెగిన శాంతిందుని జలము పిప్పళ్టు స్ క్యా 
యలు వీటినినూరి మా త్రలనుకట్టి తినను క్స్ త్రకఫ ఫయులు నశించును. ఇంగువ చిల్లగింజలు 
చింత బిణిను "నేయి వీటిని పృటపాొకనుచేసి యథోశ్త తరముగా నవ్హుయును భుజ_.చువారు 
భుజ్ ం-చిన ఆమ్లువీ త్రము హరించును కాంత లోహా వపా త్రములాశ ఈ, ఫలాకపాయయును 
ర్యా, త్రియంకయు 3 నుంచి చక్కెరను లే నెను చేర్చికొని సేవించిన మంచి, 

-ఇ్ర్ర్రీ పంచనించాదిచూర్ద హు అయా- 

క్లో, ఏకోంళః పంచనిచానాం క్విగుణో వృద్ధదారకోక్కి సక 
NE రశగుణో చేయ; శర్క_రామధురీకృతక, 24, కీతేన ్వారిణా వీచు 

హలం విత్తకపోతితం, నిహూ ని చూరం నహ ద వమవువి 

రుల 25, 

సంచనింబములు ఒక "వాలు బొద్దికూర కండు పాళ్ళు సత్తు పదిపాళ్లు పాడ్ చేన్స చ 
క్కె రక లిపి చల్ల నినీటితో త్రాగిన వి త్రకఫములు నశించును, “తేనెతో ఇ త్రాగిన భయం! ర 
ములగు నామపి తయులును నశించును, 

60 ౨ 

క పప్ప భ ముకం క సంస్థితం, కందవూ 
ణాస్థిసంహార ఖండక ర్హర సె రథ 26. తేండులీయం చ శ్లాలిం చ కాల 
మారి వచేన చ వృళ్స్సి రలు బృవాతీభ్ళంగ లక్ష ణా శేశరాజజై 9. 27, సేవ 
ణం భావన కుర్మా త్పుటం చానేకళో భిషక్, యావ న్నిశ్చంద 'ద్రశం త 
త్స్యా చ్చుద్ధి "శేవం విళభాంయ సక్కిస్ఫ ర్మ మావి.క శాలిం చ ధాతం సి వ్వావీతం 
జలే.28. తప లేథ వీచూ ర్థ్యానం లొహం కొంతాదికం పునః 29, బృహాత్ప 
త్రకరీ కర్త ర్ల త్రిఫలావృద్ధదార జై ౪, మాణక ౦దాస్థీసంహార శృంగ భో రభ వై 
రః, 30 0, దళ మూరీముండ్రతి శా కా'లమూలిసముద్భ నై ॥ , వుటితం సా 

ధు 3 యత్నేన శుద్ధి మేన మయో వ్ర చేత్... 81. వశిరం. శ్వేతవాట్యా 
లం మధువక్ష్ మయూరకం, తండులీయం చ వర్దాహ్వూం దత్యా థ ళో 

56 



442 చ క్ర ద త్తం, ఆవ్లువీత్తాధికార ము, 

ర్భపమేవ ఇ 82, వాక్యం సజీర్ల ముండూరం గోమూూ త్రేణ దినత త్రయం, 

అంతర్చావ్స మదగ్గం చ తథా న స్థాప్యం దినత్ర, యం 88. ఏచర్షికు 

శుద్ధి డియం లో పౌకిట్టస స్య దర్శికా, జయం “త్యానర్ధమానస్య అక్షి 

కస్య రవేన మి. 34 వాయ స్యా శ్వానుపూరె ఏ సవం మర్షనం ర్ట 

శోధనం, గంధకం నవని తాఖ్యం ముద్రితం లోహాభాజనే, "కర. త్రీ 

భా చండాతపే ళువ్ముం. భృంగశాజరోసాన్టుతం, తతో నహ్నా ద్ర నే. 

భూతం త్వరితం వశ్ర్రగాలితం. 86. యళత్నా దృృృంగర సె లు. 

పుసఃి ఈుహ్క_ం ఏిశుద్ద్యతి. 

కలికడుగుతో నభ్గికమునునూరి యుంచి మాణకందవు ఆముదము లవంగపుపట్ట 

వీటి రసమును ఎజ్జగలి జేరు గుంటకలగర వీటితో మాటిమాటికి భావనచేసీ పుటము వేయ 

వలయును. చం ద్రుడు (వ, కాశింపనంత వణకును దీనిని పకషము చేయవలయును, ఇట్లు 

భాేవానును పద్దినేయగావలయను, 

అం ముధావలీగు!5క ఆత్ర. 

వో, గగనా ద్విపలం చూర్ణం లోహస్య పబమా _ల్రేకం, 87, 

లావాకిట్టపలార్లం చ సర్వ ముక త్ర 
లః 

సంస్థితం, మం కూకపక్షీవశిర తాల 

మూలీర సె$ పునః, 88. వరీభృంగకేళ రాజ శాలమారివతై రథ 
(oes 

ని 

త్రీ 
సలాభ ద్రముస్తాభిః స్థ సాలీపాకా ద్విచూర్తితం, 89, ర సగంధక యో 

కర్ణో ప్రత్యేకం గ్రావ్యా మేకతః, తన్యర్షనా చ్చిరాఖళ్వే యత్నతః 

క జ్ఞలీకృతి 50. 40. వచా చవ్యంయమాన్ద జీవ శేశరవువ్పిశా, వ్యోషం 

ము" “స్తంపిడంగంచ గ్రంధికం ఖరమంజగీ త్రవృుతా చిత్రకోదంత 

సూశ్యావరో సిత స్తథా క. శ్చ ఖండశ్ర్లక ఏవ 

చ, 42. దండోత్సలా ' కేశ రాజకాలావక డకోపిచ వపా వురపబం గా 
ఢి U 

వ్యాం పటఘృష్థం సుచూర్థితం. 48, స, క్యేః ం త్రిఫలాయా న్న 

పలార్థం పల మేవ చ నత త్సర్యం సమాభోడర్ లోవాపా శే 

తు ఛావయేత్. 44. ఆతచే దండసంస్ఫుప్ట మార్ష్శకస్య రె (శ్రి 

థా, త్ర నేన శీలాపిష్టం గుటికొం కారయే ది వక్. 45. జదరా 

స్టే నిభాన శుపష్కూం సునిగుప్తాం సిధావయేత్ , త తాత ర్యోజనా 

చా తు నేవితం గుటికాత్స యం, 46. 



రగ సహితము 448 ఆంధ్ర, తొత్స రక సహితే ము, 

అమ్రాదకానుపానం చ హితం మధురవర్షితేం, దుగ్గం చ నారికేళం చ 
జస ల a 

వర్గ సీయం విశేపత?ః, 47. భోజ్యం యేస మిష్టం చ వారిభ కామ్ల 

శంజికం, హంత త్యన్లుపి త్త తం వివిధం శూలం. చ వరిణామజం, 48, పాండు 

రోగం చ గుల్యం చ జ్ ” థొాదరగు దామయాన్ , యత్షైణం పంచకాసాం 

శ్చ మంచాగ్నిత్వ మ వముదోచకం. 49. వ సన వ్ వాస ూనావా నూను 

వాతం సుదారుణం, గుడీ శ ధానతీ నయం ం విసా తా.రోగనాకిపి, 50. 

అభం ఛాతుచూర్ణ మును 2 సలాసులు లోచూపు 1 పలము లోవామలను అరపల 

మువీటినొక చోటునన
ు”చి మం౦ంజిస్టును ఎ నిను ద్గీ జః స్ప ము సలి వీటి ఫిరాస ముతీని 

యుంచుకోొని 

ప్రీ ల్లపీచ ర గుంటక లర నిల్రి క డ్ ట్రిన సవా టి కని సమ్మటు త్రి ఫల అముము తులిగ ముప్పైలు భ్యదృముస్తె 

లు  వీటితోస్థాలిఫక్వము తో చూర్ద! ప వోని పాదరనము గంధక ము నొఫ్కాక గ్రాగులము 

కలప సలయిను. రాతిఖల్వములో పనిని శాక, గా నూగి కాటుక వలె చేయవలయును, 

వన చవృ్వము వానును జీవక గు సోంపు శొంఠి మరియ సులు ఏప్పళ్లు సుంగముసిలు వా 
థీ 

౧౧ అలి 

యువీడంగ నులు పిప్పలివూలము కుల్రనీ నిల్ల తెగ చిత్రమూలము దంటి గంటు ఫారం౦గి 

వెలగ మానకంద సహాదేవాకి నల్ల తేగడ పీన అరపణలమరపల:సు చొ[చూగ్త ముచేసి గు 

డ్దతో వస్త్ర కాళితము బట్టవలయును. నుజియును కరక్కాయ ౫: తొడ ట్సింక వీటిని 

సే శ్యేకమణా శిండేసీ 'సాలేసితులముల చొస న్నున ఆ యొప్ర రిచిజ న్న టిని . 'హప్మాత్ర, 

౧ భ్ 

స్తోదు భావన చేసి మూాడదుమారులు ఎలియం బెటవనటలయును. ఎంద హా! అలమును టి 
(on) య రీ 

తో నలగ బొడిచి ఆరసముతో ౩తిఫైనీ నూరి మాత్రలను కట్రవలయును. "క్రుప సిం 
రయ ed . 

జంతగాకట్టి ఎండించియుంబకొని వ తిడినగును సాతి కాలమునందు మూడుమాతీల 
లో లో త 

చొ నేవింపవలయును. ఆన్హురసము నః పానము బేసీకొని నుభురప ౫ స్థ ములను త్యబింప 
వలయును, ఇయ్యది అనేకవిధములగు ఆమ్డవీ త్తములను ఊదరగో* గదులను పోగొట్టును. 

యం 

వే రాయా mle OK x Mn w* వ్ "2 

[41 #4 ప్రసా wr న. లే ణో న. గ 4కు ROTO టపా - బీ ఛి శ శ 

ల “టె నురుగ క శ్ లే ని లల వ నాగా 

వ్తారుచిహూర. ముందా సిలనమిం జేన్ . 51. 
అజ 

జీలకి జ్ఞను ఫధనియముఖును నూఏ 11 సలముం సేన్ న వక్షర్థముచేసి సేించుని కఫ 

పిత్తారుచులు వ మానును, మందాగ్నిన్ " ఛు ని ఇని పోగొట్టును. 

పానీ న్ నం గై వి భో | = గ వ. న. జు 

న్లో, పబోలశుంఠ్ఫ్టోక కల్కా భ్యాం కసలం కులెకెన వ్యా ళు 
సి 

తవస్థం విపక్తవం కఫవి నవారం పరం, 52, 



444 చక్రదత్త-ఈం, ఆన్లువీత్తాధి కారము, 

పటోలమును శొంథిని కల్క-_ములను చేసి 16 పలముల నేయిని పక్య యు చేశ 

నేవించిన కఫపి తములు నశించును, 

శ్లో, విప్పలీక్వాథక లేన వృతం సిద్దం మధున్లుతం విశే శ్ర 
త్సాత రుతాయ అన్లువి త్తనివృ త్తయే. 5. 

పీప్పళ్టక పాయముల కల్క_ములతో నేతిని సీదముచేసీ పొదుటిఫప్రాట చేశాను 
లం . ణి (Wo 

క వివీకొని త్రౌగినచో అవనీ తములు నళించును. 
య అవీ ॥ 

-ఆం ద్రావాద్యఘృతేను. గలు... 
చ్ లా (| క లో ॥ చాను శ ల్లో దా “న్యు తాళ క్ర ఎటోలప తః నోశీర ధా త్రీళునచందనై టో 

ర్త 
వ. క కాయంతికా పదృకిరాతధాాన్యెః కక్కైః పే చ్చొర్చి రుపేత 

చ 

సాల 
రా మేభీః. 54. యుంజీత మాతా సహ భోజచేన సర్వ రుపానేసి భిష 

. ॥ షే క ॥ గ్విదధ్యాత్. , బలాొసవీ చం W సలం పృవృద్దాం కాసాని నాదం జ్వర ప 
సల్ల 

మవువీ తం కర్ సరంం చివ ఇ దత మిత చాళు నవమం క ప్ర 
మమ్లువి త్ర . § నిహన్యా దృ "మేవ చాక సమ కృ యు క్షం 
హ్యామ్బణి' “పవుం చ, 

ద్రాక్ష తిప్పతీగ కొడ్సెపాల పటోలము సట ప టూసి ఏక" తుంగ ముస 4 (Um) cn a) 

ము కము క్రానుగ పద్తాతును నేల వేము ధనియములు వీ!కల్మముతో నేతినిచేర్చి పక్ష 
ముచేన్సీ జవసమయములంమ దినిని పయోనగింపవలయును, ఇయంది కసపితాద దో , 

లో ఇ ఫీ Ey న! ములను అన్ని టిని నశింపంజేయును, 

కర్రి ల తౌ వరీళ్ళ తము. 0a. 
మార ml rem ae fa, = wen న బం టో ఇ 0 4 ఇ wu స శ కొనరీమూల]) లం సుతి ప్ర స్థం పయస్పము, పవేస 

pan - ' ల్ ల 
“ ర ద్వగ్నినా సమ్వుక్ తీరం దత్వా చతుర్దుణం. 56. నాశ యే నమవి ప్రో 

౧ ౨ _ రస లు జా “ల p _ | ల ము | చ వాత విణి' ను న్తదాన్, ర పైవి తం మ్చ్ హూం మదూచ్చాం నన 
సంతాపమేవ చ, 57, 

శ తావరీక ల్కు_మును జలమును సమానఖాగముం ఇ! వేస 16 పలముల నేమి 
n గు హత్సుాస్రాం న్న" RE అగ. ప? WY కటి! జీ ల Wes. 

నాలుగునల్టువా ౫ కై లిపీ బగ సిగను పకర్ణమువయవలయును, ఇయ్యాది అమవి తవమను | గం యు ది వాతిస్ ట్రమువలన పుటిన గ్మయులను ౫ కపి ్రయుభు దే మూగ లను కాషననుశను నం = ది ళం ఆంచి థి భి తాసము*ను నళి 'పంజే యును. 

ఇటు చక ద త యం: మపితౌదికౌర ప కనారాయు ము కాపు 



౫౨. విసర్పవిస్సోటాథికార ము. 

(స్రీ వినక్పివిస్సోట ములకు డా సొ మాములు. Den 

కో. విరేక వమనా కోప పసేచనాన్ఫగ్వి మోటుకై 9 ఉపాచలే ే ద్యథా 
™ 

దోవం విసర్వా నవిదాహిభీః, 1, పటోలకిచ మగ్గాభా ్ం.. వప్పల్ను 

మదనేన చృంవిసస్నే వమనం శ సం తిఖె వే వ్మయనై ' స్పవా. 2. 8 
ఖీ ఒం... 6 

రస స త మూం స మూ న్నా ఫ్క్రాపై ఫలార సంయు కం ప (ప్ర్రీస్ప సహా ళ్ తి ర్యా ప్ో © 

విసర్పజ్యర శాంతయే. 9 . రసమూమంకానాౌం వా సతమ సెం జబాొ 
పయెణ్ , NOR పు రెరూ షి క్రివర్ణిం పంచవమాల చతు షం. 1 

సు (ప్ర బివాసే? సర్చ్! =. ర్ట స నాతసంధి నా 
లో (| 

విరేచనములు పషమనముటు = నులు నేచనముణు “ కసాము* మిన నసువానిని, 
పసల ల! ' 

దోేహానుసారనుగా విసర్పసవజ హు కనములగు ఇకన్సలనా చేయవలసినది... పటల 
అత వ జ. ff శ్ శ స జో ఫి Yar ఓ క mh, 1" అల్లో లీ 

నింబయు పిప్పలి డ్ ks oS ఏవమమూ క్ల న... విసరి నో ia No గ న్ యు వోయటుంయుటు 
ఈల 1 ns] శీ నూ... చ ళో టో వ్ అ | న ' wan pe . 

మంచిది. తిఫలాన సను తోను "సి లి సట ms సళ నున మంటు న ఘృత Wo సొన 1 x 
ల గ స్ో 

| వ "a ‘a eh, టా. న why గ న. చుంశుడి, ద్నిచే వప లన ములు సతింయునా, యని స్ జన్య ఫు టకం జ సనక టి సు oo వ్ గతే, wr 

యోగింపవ "యును, చేని చో తోణజం గక. వాతణుగు. భగానమ్యూలక wr Me wl gem nn VE గ. | మప న ta Ao ra 
om ళీ. rere 

ఈయవపలదమను, నాతస్సునంనంబుతిన పొర” 
" ॥ wh “టి gy Br ay ల్ జం ల య. 

వ § అం TIS WIL EE 3 

అను జేయగా వలయును, 

orang ఖీ న + న tw iy ht we సా తేమున లప. ఫా కా వున షై . క్ mo IE ( 
rat, { ॥ జ Oe 

శ 

శీ ల ఇ wei నశ | గో 
గ శ, నాలా భ్ గ్గ wy Wo en are * ' స్త  రుసషం ఖగ సో సుం దాపు వం సొ మ en త్య ల్, జ్య 

; గ” + |. | ల్ కో జీ wii thy 1 J a) (బె ళీ న్ శీ | 020 గే 

జ్య wom, Tt ఇద Wy ట్ hy క ై ఓ ' స్ట రం భ్ We చే గో స భు న న టాం లి గ్! r* ti వసే A 1 we phe, 

ఎవగంథాం వా ఆర్కునఏఖ ఆ ద యాన్ సెక్ తకు 
గ 

J స్త్ a జ్ అణా గ్ ॥ | జ 
న. ళా ఉల We ౯ ఎ. PHY Si wg , | ం లు | , ," a ., 

వ్వ అిథా ఫు BIN, గం సె rd moms మ ol క Mow 9 
ద , జ పై . “ Th ae 

ఆస పీ Ca) శి ధ్ర + గ ఖై శా a . oy న. అ 

సయం ౦దెవ ఈ 4 గను ఇ Tin య. గ్ ' శే 

6 రా wn వేలో స్ లో (| iy న... భ్ “hi 

wy 0 Ss why Ey రం సగ స స అధ, wal సా ణీ % | 
ద గు ఖల టా ౮ గ) Oy {iad మీ బి ఓ i ' గ్ బ్బ " బి న జు ' Cow 2 సః rn? yy ల శ్ ' | షే wa న "| 

జీ సం యా గాలీ ty Ty క్ we జ i అనీ శో 

లెవ్ వ లన న wie యాం టై ( గ్ 
స జ్ ఛో gy Fae gy Naty Ym, Nr Gr ౧ = Tre ' టై రం గ ఖీ 4 రం పశ్థిల్ పరాం ow fd bh a) se శ hh ఈ {2 pn | i» హు Mors ie her a 

a చ . వ... | పేకా శ్చ శన్యంతే పంచసల్క్మలఏి సద క'కీరమిఘుక చనన. కా 
త wr phd hay wit Fd త. న్స్ 



446 చక ద త వీసర్బవిస్ఫోటాథి కారము, 
న. OO 
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వశసంహపి,. 8. వ తు పది నీపంకం వీవం వా నంఖనె వల 
రై బి ర న జ్ లు. ఖకోవ 0 గుంద్రా 

మూలంతుశళు క్షి ర్యా గ రికం వా ఘృతాన్వితం, 9. న్వసోధపాదా 
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పుతః. 10. హరణవో మసూ'గా త ముదా గవ సశాలయః 
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ల అటే 

అఆ సటోలాదికసాయములు, ర్రితా- 

శప టోల తి ఫలారిస్ట్రగుయా చిమ స్రచందనై క సమూర్యా 
రోహిణీ పాఠా రజనీ నదురాలభాొ. 22. కషాయం పాయ రే చేత E 

తజ రాపహం, కండూత్విస్లోవవినా సట విపపినర్పవాశ నం సం 28. 
వ్యవిల్తె 
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విస్ఫాటం నాశ య త్నాశం వాయు ర్లధ రా నివ, చందనం నౌగపు 

వ్పం చ తందులీయః నారో 5, 27, నిక వణజ్క్మ_ లగ స్రీ లేప న్స బ్రా 

హానాశనకి, శుక తరునతమాంపీ రజసీపబ్హా చ్ కుల్యాని. 28, విస్టాని శీ 
fF 9 

వ్ శీ తై రసి క! శే మ ప య ౧ మాం మ తతొ ఆన లే న్స ల్సి సః ఖై ఎ న్ేన కురా స చవ పమ 
య 

గ 
ఫోదుంబ రౌజలబూ నేశా లేపసనయో గీ గ్య 80, "స వా "తక రట వావీ ౧ | సి 

లకయస్తీ'కాః 29. సజాజీ పల్ల వతు " ఉపా విస్ టె వ. న్స్ ద్ర 

ప లేపా తో తనే హతాః 81 శిరీవయ స నత చంద? నె అ వహాుసొటా ది 
గ ల టు 

ww 4 wri అం? శో జం . , | 

న అబో ద ఫొంగకి స ఘ్యృజుకి పై సృదిష్టో ఏిసర్బాకంసూ 

జ్వర శో ధహంరీ. 82. శిరీపకోలిం నొగాహ్వా హాని” నాభి స్రపనొ నకం, ఛం ‘3 

పసల్చవివవన్భటాః శ మంతి న సంన యం, స్త 

పటోలము త్రి ఫలములం వేప తిప్పతీగ en ము సిలు చందనము చాగఫలను 

కరక్కాాయబలు అగరుశోంఠి వసపు సు గొండి వీటి; పాయమును (గ వలయును, ఇ 

య్యుది కఫము వీ త్తజ్వరము ఖుషి విన్ఫోటము సిపుముబు విసగ్పములు నశింప జేయును. 

ీలపేఘు అడ్డసరము కటుక రోపీ ణి పటోలను (శల వందనము సింబము. వీటి 
తో సిద్ధము చెసిన కపాయసను  విసోాయులను దాహ మణిని జ్యరములను నుఖనోపష 

అను క స్ఫోటములను నశింప చేయును. కపి త్తపు విసప్పుళయ చు గుగ్గిలముత్రో శ్రీశ 
లములను సేవింపవలయును, వాగఫలము వీ పీ త్రపె*పడ పటోలము కటుక గోహిణి వీటి 
కహాయమును శ్రౌగివను తిప్పతీగ నింబము కురువేరు కాచు కొడి-సిపాల వీటికపైాయ 
మును గ్రాగినను విస్ఫోటములు నశించును, 
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న్లో, వృహఖదిరపటోల పత నింబత్వగమృ ఈామలకి న షూయక 

"లె, స్ఫుతే మభినవ మేత డాశు ప పక్వం జయతి విసర్పగదాన్ సకుష్ణ 

గుల్తాన్ . 84 

అడ్డసరము కాచు చేదుపొళ్ల లవంగ పుపట్ట తిప్పతీగ ఉసిరిక వీటిక్ సాయము 

లోను కల్క_యులోేను నూత్న ఘృతమును పకర్షము చేయవలయును. ఇయ్యది విస్పు 

మున్న గువానిని పోగొటునుం 
వ్, 

నో పటోలస సచ్చదనింబవా సా వులతిక౧ ఛిన్నరుహావిప 
— | . 

క్షం, త్ర త్సంచలి గం ఘృతి మాస సాని త్రీదో పవి. ప్ర ఫటువినర్చ 

వేదుపొళ్ళ ముయ్యాాకు గ *న్న పాను అ అడ్జిసనము త్రిఫలముఖు "ప్పతీ౫ వీటి 

తో వక్వ్యను చేనీన ఘృతము : వస్ఫోటము వ విసగ్సము క ండువ్రులను పోనా కున 

అథ నుహావద దశ ఘృత ము ga 

a  . ఇ తం అల్ నాష్ /" గ. 

సా మసన కేరి మభధుకిం లో ట్ర సొగసు ప్ప "కిసరం, EN ఫా 

రబ విడంగాని సూన్మైలాతిగ భర నస ఇ 36, కుష్టంలావ్షూపషన న. ౨ స 

కం తుత్డే మేవ చృ బహ్బువారః శిగిపి న్చె కపతషల పన చ. ౩87. 

సశ లోడు నెలే త ౧ లప సీ పిపాచ మేల్, గ్ ఎమ న్ = షం. [1 un 

గాన్నిహన్యా చక కౌ స్మి స్పిబోధ మము, ఏ8... ర్పరటాటున 

షు లూగౌామూ ( క్ర తేషు చ నిపిడామ్యు... ఫ్ కమ వా సక సని? శ్చ 

39. నాదీము గందవాలాను ఈ, భిన్నాను న్ సమత, అన సె స్ట్ 

ben 
హితం ధన్యం పదకం న మసం గత . 40, 

పభ్దాతను మధుకి mas లాడ me Et ne పసఫ్హు వ్ పస జారు సం 

గములు ట్టి యేఅషులు. తేన వము లో పం ఆక్. తాడశివ్యతి పులగులము. సనమ 

ue ' "bi i ణో |” గా mn | న. స | We rw wa ఆ 

విటీగి చే చళ్ళ శిరీషము. చేలగ బం సం కని నికో నూ అం bb ww గక ప 
ఖత hee 

క్ష ము పేట్టీ చేవించినచో మిస పూరు వ్రజ మూతి కృచ్భంగ్ స వట అటు తో EE న వును 

ష్ ళ్ | ॥ 

లగు స్ఫోటకములు కుషుుం పినర్ఫులం వాడీ వ ఆయున Mobi ని శింయును 
4 / ఖలీ 

ద్ 
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J) న a 

అధి స్నాయవులకువావిలిరసను. రజ 

క్లో రోగస్తు స్నాయు కాఖ్యో యః క్రియా తత్ర విసర్బవత్, 

ఒక ళం యా ద్ర An చదు అడ అధ్య బన 
గవ్యం సర్పి త్ర్యహం ఏత్వా నిష్షంజస్వరసం త్వేహం, వి జే త్స్నా 

యుక మతు గం హ _న్య్యవళ్యం న సంశయః. 41. శోభాంజనమూల 

దశెః కాంజిక పిషికి సలవణా చేప, హాని స్నాయు*రోగం యద్యా 
వూ Qe C9 Manes ఉం 

మోచక త్వచో "లేప 42, 

స్నా యవను గోగమునకు విసర్నకు వలె చికిత్స చేయవలమును. ఆవు నేతిని 

మూడురోజులు త్రౌగినపిమట వావిలి రసమును మూడుదినములం తౌగినచో స్నా యుకో 

ములు నశించును, సందియము లేదు, మున ౫ చెక్కు_ఆకుబు వీటిని గంజిలో నూరి సెంధ 

వలవణమును కలిపి 'వేపనచేసీనను ఇందుగుచెక్కను నూరి "లేపన చేసినను స్నాయురోగ 

ములు నశించి పోవును. 

ఇట్లు చ క్ర ద త్రయందు విస్ఫోటాధికార డే కరణము ముగినెను, 

లో 

౫౩. మ'సూర ననికొరము. 

అం నుసూరికకు సామాన్యోపాయములు థ్రితా- 

శో, సర్వాసాం వమనం సథ్యం పటోలారిప్టవాసకె ౩, కషామై 
౧ 2) 6 ధు ర 

శ్చ నచావత్సయ స్ట్యాహ్వపలక ల్యిణక, 1. సశ దృం పాయ యే చా 

హం రసం వా యాలమోచికం, వాంతే స్య శేచనం చేయం శనునం 

బాూబలే నదే, 2 సువవిపత నిరా సం హరిదాచూగ సంయుతం, రోమం 
లి కణ 

తీ జ్వర విస్ఫోట మసూరీశాంతయీ వి'బేత్. 8. ఉభాభ్యాం సృావదోవ 

స్స విశుమ్యంతి మనూరికాః, నిర్వకారా శ్బాల్పపూయాః పచ్యంతే 

బాల్ఫ్పవేదనాః 4. కంటాకుంభాండుమూలం క రథ నవిధికృతం పిాంగు 

మామైకయు కం కీతం బీజం జయాయాాః సఘ్ఫుత ముపీ.తవాః వీత 

.మంఘి?)ః సికట్యా. మాఘామూలం శిఫావా దమనకుసునుజా సో 

షణా వాఒథ పూతిః, యోగావాస్యంబునై లే ప్ర థవు మథ గదే దృశ్య 
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వ క 5, ఉద*త వీ మూవాాదం భేషజం య మానే సృయోజ్యా ద్గ్భృళ్వ్య్ట ము | ఎద్య భే 

ల్ని అద ట్ జులు మతాం పు రుపయాగవపళతాదయదచ్తారి 6, 

అన్ని విధములగు మసూరికలయందును వేదుపాళ్ల వేపాకు అడ్డసరము వీట్రిక సా 
ay) 

యమును వసకోష్టు చెక్క మధుకము ఉమ్మెత్త కాయ వీటికల్కు_మును ఇచ్చి వాంతు 
అనే 

అను చేయించుట ను. చది. బ్రాహీరసమునందు లే నెను వెచికొని త్రౌగినను జల బ్రాహ్మీ 

రసమును త్ఫౌగినను చిలుకతార రసమును త్రౌగినను ప్ాత్రమును కలిగించును, వనమున 

మును చేయించి ప్రవర్తుల శ్రీయవలయును, నిర్భలమనుష్యునకు ఇస్టైనచో శమనము కలం 

గును, కాకర జీలక ఆ ఆకుల రసమునందు పసపు వైచి క్రాగివచో జ్వరములు విస్క్ఫో 

టములు మనూరికలు హాంతించును. వమనను చేయించుట వేతను విరేచన యున కిప్పించు 

టచేతను దోషరహితము అయినవానికి వచ్చిన మనూంరిక లు నళిం చిపోవును, లల్లనా 

కుడు తీప్పతీ? వీటికషాయములాో ఒకమాపమంత ఇంగువను నై చి గాని చత్రిచో క్రౌంచ 
వీజ్ణయులను నూ3 గాని సేవించినచో మనూరకలు నశించును. 

వీ క్రడీకీ మూల మును నూప తౌగినను మహాకంద వనస్పతి వేళ్ళనునూ త్రౌగినను మిరి 

యములతో నివులి యడుగు చెట్టు వేళ్ళను నూరి తౌగినను మసూరకఖం నశించును. 

ఆం ఉష్ట్రమూాలాంబుపానాదులు. bE 

న్లో, ఉప్టకంటక మూలం నా పస్యనంతామూల మేవ వ్యా విధి 
ర్ వ ఆన | వ్ సధ x" గృహీతం జ్యే సాంబువీళం హాన్లి మసూరికాం 7: తద్వ చృృగాలకం 

టకమూలం చ వ్యుప.తాంభసా, మసూరీం మూర్భితో పహూన్సి గంధ 
కార్గ స్తు పాందః. 8, నిశాచించాచ్చచే శీతవారివీతే తకశ్రైవ త్కు యా 
వ త్పంఖ్యా మసూ+ర్యంగే రావద్భిః లుతైఃదలెః, 9. ఇిన్నై నాతు 
రనామ్మాతు గుణీ వ్వేతి న వర లే వ్యుషితం వారి సక్షైద్రం వీతం దా 
హగుణీ హరం. 10. శీలుత్వక కీ తాంభః నేకోవా కాయకి వే, 

ఉగ్రాజ్యవంళనీలి యనన్ఫవకార్చాస క్రీక స బ్రాహ్మీ 11. న్వరసమయుూర 
క లాశ్రూధూపో రోమాంతికాది హరు, తెర్పణం వాతజూ యాం స్రా 
జచూ] 3 శ్ర స్పకొర్కరై 8. 12. భోజనం తి క్షయూ పె. ఏ వ్రకుచసాు 

యా 

రనేన వా ద్విపంచమూలం రాన్నా చ దా ర్ప్యూశీరం దురాలభ్యా 

18, సొమృతేం థాన్యకం ము స్తం జయే దాత సము్టి తాం, 14, 



452 చక్రద క్రీ. మసూర్యధికార ము, 

ఉస్ట్రియూలపు చేరును గాని అనంతమూలఅమునుగాని యధావిధిగా తెచ్చి 

. బియ్యపు కడుగుతో నూరి త్రాగిన చో మసూరికలు నశించును. నక్కపొన్న 

మారేడు వీటి వేళ్ళను వేసి వాసెనగట్రిన నీటితో సేవింపవలయును. పసపు చింతా 

కులు వీటిని నూరి చల్లనిసీటితో గలిపి శ్రానవంయును. ఎన్నిమనూకకలు అంగ 

ముళయం మసుండిన నన్నివిజిగి యాకులను త్రుంచినచో నునూరిక్ లు తమమెనవి 

మెనచో నశించును. విటిగివెన గ్రా కహాయమును చల్లాన్చె రా త్రియంలేను నుంచి 

శేనెతో ఆ లోగిసను' గాని ఛదీవథోపుమునకు సేచనం జేసివనుగాని మునూికి లు నశించిపోవును, 

వన పేయి నీలి నెమలియడుగు చెక్కా ఆస రము ప్రత్త తీ వెళ్ళు పక సము బ్రాహ్మి తేల్హ్లయు 

తరేణు లక్క వీటితో వెచిన ధూపము గ 'మంళికలు మున్నగు మసూవిక లను నళిం 
0 
పం జేయును. వాతపు మసూంకిము అందు తొలుత పేలపిండలో చక్కెెగను కలీపి తర్చ 

క శ్రీయను చే చేయవబయును.. కిటువదాగములతో చేసిసయూపమునందు గాని 
Ey 

ముక్కు.తో పి"డిచితిను పటల మాంసరసముతో గాని భుజింప చేయవలయును, దళ 

మూలములు రాస స్రూనిపనపు పట్టి వేళ్లు పిళ్నమాలగొంచ నారాహీకంద ధనియము 

లు తముంగముసిలు ఫటితో వాతపు మనూ :క అను జయింపవ లను, 
న! 

యుపి వొాళిజములందు. సుడూూపు' సదుల. ఏతా 

వో, ౫నడూచీం మధుకర రాన్నాం పంచమూల: కెసి స్ట్, చం 
భాం 

దనం కొళే శ్రర్యఫలం బలామూలం వికంకతం, 15, పాక కాలే మసూ 

ర*ష్టం తు వాతజ*యాం ఫ్ర 'యోూజయేన్ , దామాకాశి లిక స 

కశ్చ మైత్తికే లారివవాొస & EE: oe 186. లాజూవమలి విప్టై దుస్ప "బ్ర ఖీ యు 

లు. ఆ ఎ. జ 

విరి పోదుంబు రాళ్వత్హే సెలున్య శోధవల్క లె తైః 17. ప్ర లేప స్పష్మతిః న 

ప్రుం వృణపస్ఫోట దాహహ్మో దునాలభఖాం వర్పటకిం  భూనింబం కటురో 
uw | 

రం, 18. ఆహం వం "యాం భా వానే నిక గకాథ్య చదాపద్మో త్, 

తిప్పతీగె మధుకిము రాస్న లఘు పంచమూలములు గుమ్ముడు కాయలు ముత్తువపు 

లగము క్ట్రినన్ని టీని వాతీవమునూరికల విషయములాో 'పొకకొలమునందు పక్వము 

చక లూయవలసినది. 

జా ద్రుత గుమ్ముడు ఖర్జూరము పటోలమ: వేప అడనగము పేలాలు ఉసీరిక కటిని 
(6 

నూర చక్మేరను కలిసి ఏ త్తమనూరిక అలో (పయో గింపనలయును. దిరెసిన మెడీఢాగి 

బూరుగు మజ్జ వీటి పల్యలములను చేత్రిలానూరి లేవనచేయవలయును, “గాయములు 



ఆంధ ధ్ర శాశ్పర్యన సహితము. 458 

విస్ఫోటక పుమ౦ లం శీఘ్రము”ా నశించును. దులదగొండి వర్పాటకము చేల వేము 

కటుకగోపహిణి వీ:ిక సాయము కఫమనూూూక లయందుగాని వి తపుమనూరిక ౬యందు 
అలానే 

వి తొోగ వలయును. 
స ఈ 

వో, సింబం పర్చటకం పాఠాం పటోలం కటునోవాణం, 19, వా 

సాం దురాలభాం ధాత్రీ ముశీరం చందనద్యయ,, ఏష నింబాదికః 

౦0 ది ం దో oo Cer mS అ ఇప ష్ ~ td 

ఖ్యాతః వ్రత; థర్క_ర యా యుత క, 90, సహా్పి త్రిదో షమినూరం జర 

వీసర్పనంభ వాం, ఉలితా. వ్ర శ ద్యా తు పున సాం భావా నో 
(ఫై ల a ~~ ad 

నయేత్ . 21. 

వేద కి తపాపడఅగరుకొంఠి పటోలము కటుక న హోతజి సరయు దూఅగొండి 
నో 

పట్టి వేళ్లు చందనము ర క్షచందనయు ఇయ్యున్ నించాదులని చె ప్ప బటియయెను, శతం షం పౌ 

దులను "కందచక్కెరతో ఇ కలిపికొని భథ్నీంచినచో ( దోషముల పలన6 జీన్ నునూ 
( 

విళలం జ్వర ములు విసర్చినల్లు CN మసూనికలు ము న్నగువానిని ని పోనా ట్రును. యమునూరి క్ర 

లేచి మజలనణగి వోయుసేని దాని క్ల లిం చుటు యః తమము. 

పఉటోలా దిజిల ఘు 
NC) ధా న. లా సిటు థు hk ey 

అల ట్ర్ స సట నా? ఉద జీ అన్య మ అణ వ |. 
వ్, ల భీ ౧)రు౧డ తము ల వపు; స్వయ ROE Aa ల ళు Bare nit 

బకటుకా సర్పశు శ్చ శృతం జలం. 22, మసూంం శవయే దామాం 

పక్యాం చ చెవ విశోవయేత , నొతేకి తవం కణ బి ద్వ సరు wd Tom 

యే, 28, వటోలమూలారుణతండులీయ॥ 0 వీణ నరదావమట కలుసు 
tp sd ' 

ం కేం 

WON) యుతిం, వుసూరకా.న్బటవి దాహ వొంతియే తచేవ లోమాంతివమిద్య 
pu 

టి 

రాపహామ్. 24. పటోేలమూలటానుణ వదం టయ*ం తోళ్ల వ వాత్యనుద్ 

శేణ సంయుతం, విపే జలం నుకింథతం సువ్వథ జాలా 
ty 0) ఈ సో క చ ర. (| అ న సరా "బ్రాలు WE న్నా 

సనం వరం. ర్. 

జ సే Wo న్ | 2 లో ప (| ' గ 

పటోలను తిప్పల ౫ నుం నను "లం అన పను. కుంద పాండీ జీల వేణు. జేర కటు 
po FS win ఓ 

word oh 

(| ౬ . 
కగోఫీణి ప గ్నాటుకము కరికి సూయ గతా FA ఘు రగ స 2 rn Supe Tagan 

Mn అసోటజ్యర నాలు నశించుట “oo. య న... నాతి య నా 

టి లేదు, చేదుపొళ్ల మంజిస్థ గ్. వట వెంయ: నా ఓ ow పసవు | హ్రీ | సును జేసీ gy 



464 _ చకృదత్తాా౫ఏ3. మనూర్యధికారము. 
లో 

తాగినను అమమ. మసూారికలు విన్ఫో మక ములువీ 'టియందైన మంటలుపోవును, ముతియ్స 

నిహ్యాదియే రతోమంతిక శం ర జ్ఞురముల నుకూడ పోనా సును, పటోలపు వేళ్లు మంజిష్టన్న 

బియ్యముక డ్రుగు వీటికి సాయనములో యుస్సింక చండ్ర వీటిక సాయమును వెచి చల్లా 

తాగినచో వన్నిమసూరికలు నిశ్చయముగా సళించునుం 

(౮ ౧ ఫది రాస్ట్రక ను. ర్రిజా- 

న్డ్, ఖతం త్రి ఫలా౯స్ట్రపటోలామృతి బాస్నర్ క్యాథోస్ట వశాంగో 

జయతి వోమాంతిక వుసూరికా, 26. కుష్టుప సర్పవిస్ఫోట కండ్యాటీ నవీ 

తా నతిః, 

చండ్ర త్రఫలములు వేపపటోలముబు నారాహీక ౦ద అడ్డస రము వీటి అష్టాంగ 

క్యాథము విసర్చి విస్నోటకి ములను గోమంతికా మసూరికలను కనున విసర్పయున 

విస్ఫోట ము మున్నగు వానిని ని వోగొ ట్రాన్. 

(ర జమ తాదికాషథ MLN ఇ Dar 

౧ 7 11 అలీని + స. Ra) ] శో. అమృనాదకహాయ స్తుదయ్ త్పి శకఫాతి కాం, 27. పచీ, 
గా అ ఇ = పాల అజ చ | 

చీరా తు సంవిషం మూ మంగి స్య రెససం ప లేపా 'త్బ్పాతయ త్యా 
లు ల 

ధం దా పాతు న్ు చ్భత, 28. పాదదాపహాం వ్ర కురుతే పిదశాపా 

దసంభి న వ 5 సేవ స్ స్ సంలి బహుశో స్తండులాంబు నా, 29, పా 

కకఠకాలతు సళ "0 స్మా సా ప్రశ్పయుతి మరుగు తనా త్పెంబ్బంహణం 

కార్యం | న) పథ్వం పి "పశో పణం, 80, గు డూ-చీమధురేం దాతా మోర 

టం దాడే మై స్సహ స్థాకి'కొ చీ త్ర దాతేవ్యం "ఖీవజం గుడసంయుళం, 

81. తేన పాకం ౦ వ్రజ త" న్ు సచ వాయుః వ కుప్యతి, లిసా ద్య 

ఇదరం చూర్ల ౧ పొచ నార్థం సడేన తు. 82. "అశ నాశు వి పచ్యంతే 

వాతిపి త్రేక సాతి కాః 

అమృతొదిక్వాథమయుఖు సి ప్రమసూరిక్ లను జయించును. మాతులుంగ "కీసర యులను 

౫ంబిత్రోనూరి చెప చేసిన మసూరికలు నశించును, దాహమును శీ న్రుయుగాను పళ మిల్లును, 

కాళ్ళ పెని పుట్టిన పీటకములకు దాహ సులను పుట్టించును. అప్పుడు బియ్యపుక డుగుతో 

చాలమారులు క డుగుటముంచడి. పథము కొంబోవు కాలమునందువమునూంకలవాయువులు 

సశించును, కనుక పుష్టైగలీగిందువస్తు స్రువులను గోకి "పెట్టవలయును. తిప్పతీగ మథుకొ ము 

దాతు ఇవ్వ్యమూలఅము దానిమ్తు వసలం 'బెల్లమును వేసీ పక కాలు నం వొస వలయును, 

ఇట్టయిసశీఘ్రము గా మసూరికలం నశించును, వాయువు వ్ర కోపింపదు. పకముఠగుట కె 



౦ ధృ తాత్పర్యసహితము. 455 

"టఆగుచూర్ద మును 'బెల్హ్లము లోక బీపి యైనను తిని పింపవలయొను. ఇ ట్రయిన యో వాశళివి త్ర 

క్రఫసంబంధము లగు 'ముసూరిక లం సొాంతించును, 

“ఆరి ధన్వ్యమాంసర సాదులు, రూ. 

నో, శూలాభ్లానపరీతస్య కంపమానస్న వాయునా. 88. ధన్య 

మాంసర సాశ్శ నా సా క చ ఎంధవసంయు తా, చాడిమాన్లుర సై ర్న కా 
అణాల 

యూపా స్సు క దగచౌా హతాః. 84, వ విశే దంభ స వీతం భాొవితం ఖది 
ms AT wenn 

రాశనెః , శే వారి పృ్యయుంజీత గాయ తీ బహువారజం. 85, జాతీ 

పత్రం సమంజసం దార్వీపూగపలు న మోాంు 'భాశ్రీఫల సమనుకం 1 గ 

ధితం వుధుసంయుత. ఏ6, పయంఖిం వో శే పట్ట వల్లే గంగా పార్థం ప్ర 

కస్య లే అక్ష క సేక్షం 'పశంసంలతి గ వెనునుభు కొఎబువొ. 87. మధు 
ఈ 

ర్0 త్రిఫలా మూ దా జబ ముత్పలు, ఉంరలోధ ముం బి షరా కి 

J 0 
లహ కో సస్టీతే నే సూతాకి 88. నం త్నానేన దృస్టాతా తొ మసూర్ఫోో 

ళీ గ 
'* 

ద్రనంతి చ సంచనల్క..ల చూసిన కేసి పువచ్యూూ మయే్వ్. 89. భి 

సనా శేచి దిచ్చంతి కేచి గోమయశే ఇనా, క సుసాన్ సి సం చ్చాపి ( జీ 

ధూప మే త్పిరలాదినా, 40. పదనాదాహానొ, 3B ౨ స్సు ఇంపు చ 
<p bin 

ప 
WW 

న 

పళుద్ధయె, సగుగ్గులు” నగా క్వాఫం యుం'కార్ట బాం నుది నావం 4&1, సె టు 
కృస్టాభ యారజోలిచ్య న నునా సంప్ర సన స |. సంగాన నే 

“పబూవా కబల స స్పర్ష అంధక 42, పంచిలి సం సయ" ఇష పానా 

CIN జనభోజ నె ద కు రా ద్వ సకుభానం చ 1. ల ళ్ "న్వ్వయే చెద 
(7 

42. విష గ్. స్పిన్ష; వుం ఆ శ్చ స ROEM గ నునన Mi “లి ఫో 
ft ౫లో 

ల | on 
సంస్న సోకి కాని, వో డ్ మా tH? hd, స్టా కౌశ్చి చో కడ 

పోటు డాబు వాతవంపము సబ బిన్ య. స రా స్తన pre మ్య ఏ ఠా Cor సట! తుస్ధ్రట వాం దరిసురున్తు “జో సింధవ 
Chan 

అవణమును వేసి శ్రాగించుటమం సప అరుచి! చానివవమా చ కాయను శ ముతో చేచ్చంయూ 
ఆర్టీ 

షమునిచ్చుటు నుంచిని, నో ధశచేతమటో - చం సంర ళు? నం... టికి పూయోనస ములు పదు 
er» deb 

ములు, జూకు తి మంబిషవము మానిపసళ్ళ గ బమి జరీ మదుదము స! మ 
లో న లీ ఫు" అబీ స టా ఓ a గ్ రా ము ము 

వేస్సి "బే నెను క లిపినోని ఇ ల్రోగిన ముఖరోగ సులం కంననోగకులును నశ, చును. న్ న్ 



౫9. మసూర్మ 456 చక్రద_త్తా౫3. మసూర్యధికారము 

కడు త్రీఫలములు బూ గ ఫలము మానిపసఫ్స జాపత్రి నల్టకమలములు వట్టి వేళ్ళు ల, 

మం బేష్ట వీటిని కన్నులకు లేపన చేసినను కంటిలో వీండినను ను త్రేనుములు. సేద 
ములుగల మనూవికలయ ణు పంచవల్క_లచూర్ణ యును, పూూయవఅలయును, క్రిములు పద్ద 

ననెడిభయ మునకు సరలాది ధూపముల నిచ్చుట మంచిది. త్రి ఫలముల క పొయను లో 

గుగ్గిలరునుగాని ఖదిరాష్ట్రక చూగ్గమును గాని కలిపి సేకమువేశి న క్రీడలు తొలగులు, 
పిప్పక్టు కర క్కాయల చూర్ణము లో లే నెనువై చికొని శ్రాగినను అస్టాంగచూర్ణము నాశ 
నను మంచిది పానము ముష్టైనము భోజననులయందు పం నతి కక సాయము “నీయ 

యును, గాయము ఫూడుట కషాయము నాళోచింప వలయును. తెలాదులను వర్ణింప 
వలయును. విషనాశక ములగు సీ సద్ధమం్రములతో మాటిమాటికి శుడువవలయును, “ రుద్ధి 
కోత్సన్న ము లగు మనూ3కి అకు గోజ్సిగమును వెడలింపవలయును. 

న్లో. నిశాద్యయోశిరశిరీవము స్టకిః సలోధిభ ద శియనాగ గ = OG 
వ ఇరాని జ్యో స ఇసు war ఆ నన ళా, అయి నళ 0 టట కేసంెళ స స్వేదవిన్ఫిటవిసర్పకువ. ₹ార్ల్షంధ్యరోమాంతివర! ప్రదే 

పహ్య్కూ, 45. బింబ్య్బతీము క్ష షె కాజ తోక్ర మ కనక జ నె సపల్లు లై రి నిని పర్యుషితః 
ఛు 

క్యాథో నుళూరభాయనాశనః 46. ఛై త్రాసితభు"గదినే రకపతాకా 
స్వతా స్నుహి ఛవన్వే ధథవలభితగ లిన స్వా తా వాపసుచదో దూరతో ధే. 47: 

పనపు మౌాశ్తినివనపు వట్టి స వేళ్లు షం సెన తుంగము" చెలం లా ధ్ర శ చందనము నాగి కేస 

రములు వీటిని చేపన చేని సినచో. న్వేదనో న ములం విస్ఫోటక ముఖం వినద్పుములు క ష్టులు 

డురంధములు మున్నగు సములు నశించును. దొందు ఆ తోము క్త పు వేళ్లు ఆశోకిము 

జాన్వి చేతేసయు నితిఆఫపలను రాత్రు మ నీటిటగోచడ్తిప శ్రర చ డ్ప్పూటు ని క డుగొటపలన 

మనూూరికలు నించును, చెత్త బహుళ ఇగుర్దకి వాడు కోయుడ కొట్టును తనయి: టికి తెచ్చి 

తెల్లని కలశఘములో నుంచి లుట్జిని పళతెళనో నళంక ని దొనని మసనూరికలు నళించిపో 

గలుగును. 

ఇట్లు చ క్కడ త్రయందు ముసూ “పధి కాగ శ్ సక సలాము ముగ్గ"స్పన్సు, 

ళో 



౫౪. కుద రోగాధికారము. 

శ్లో. తత్రా జగల్లికా మామాం జలాకాఖి రుపాచశేత్, శు కి 
౧ ౧ 

జాని 

సౌ రా్టి)కా శూర కత్కె శ్చాలేపయే నృుహుః1. కశినాం శూరో 
లు యాం ద గ్ర 

₹శ్చ ద్రానయేదజగల్లి కామ్ శ్లైహ్మనిదథె క ల్యేన జయే దనుళంయిం 

భివక్. 2. వివృతా మింద నృద్ధాంచ గర్పభీం జాలగర్లభామ్, ఇరివేన్లి 

కాం గంధనామాం జమీ త్పి త్రవిసర్సివత్ . 9 నుధురౌ వధసిద్రేన సర్పి 
ల ° = నజ ప mn జ 2 0 

సా శమయెదష్భుణాన్, ర-కావ సెక్ ర్ప హుభి సె పదనై రపతర్చణై 8. h. 

జయే ద్విదారికాం లేషైః శిగ్రుచేవను మోద్భనైః, పనసికాం కచ్చపి 

శా మనేన విధినాఖివక్. 5. సాధయే త్మ. కినానన్యాం చ్యోథాన్దో షస 

ముద్న వాక్, అన్రాలజీంక చృపికాం తధా పాహూాగరభమ్.6. సురదారు 
ఓం 

శిలాకుప్పెః స్వేదయిత్యా ప లేపజి:త్, కఫమారుతశోథఘ్నో లేపః 

పాహోణాగర్హ ఖే. 7. 

a / 1% [oo op ge ® “" al (oy ళ్ gs al Pr 

అవక సము [A నున్న అజుగల్లి ౫ da "NX మును జలగ అనుష్టాం శు యుప నే. సను Ae 

శ 
గ. 

గ. 

ము ల్రెపుసున్న మును సౌ గాష్ట్ర లవణ మును వ ల్యఎమునేని పూయటచళ చమింపచేయనల 

యన్ను గట్టి గానున్న అజనన్సికను.. ఉఊప్పుపరార్థముం . శేసనచేత. కరగింపవలయి ను. 

అనుళమూనోగమును కఫవి దధి" చప క ముతో పోగొట్టనల యును, వినతి 

ఇం ద్ర వృద్ధ గర్షభి జాలగర్హ స ఇగ వే కా అఘనీవి స ములయందు వి శ్రేవిసక్సన్ ఇెన్చెన 

యొషధముల చేత జమింపవవఐయుమం. ఈ ధు టను... నొమధ్ధుల త యాతన సీమ బటీవ 
= 

చలిశో గాయములను మాన ఎనలయును.. పదాం గగనం న మును సోప్పరు వెదలించుట, 

చెమటపుట్దీం చ ట్కు అంఘువము చీముం చుటు మున్నగునాని ఎతను మున జేవచాకల 

చెక్కలను నూర్ తేదనవేయట చేతను ఉఊపచసింపన"టైను. పవసీకను క న్భృపిళన ఘాడ నీతీ 

రుననే చికిత్స చేయనలయు నొ, ఇసరములగు దోషముఅవలఅస గొట్గిన దుస్సానములగు 

నోధలలో ( వాపులను)ఇళ్ల చికశ్స్ళ చయ వలయు. ఆఅంత్రాలణి పాహాణగర్శభి ను కచ్చ 

‘i 

పీక అను నీగదోష ములను గూడ, చెక్టటపస్రం ఓ చేవదారు చెక్క మణిశిల కోను విటీని 

నూరి పట్టువేసి భోగొట్టవలయును, పాహిణగర్భభమునందు.. కిఫవాతిములను పోగొట్టు 

నట్టి పట్టులను చేయవలయును, 
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458 చ ర్ ద తలారి ముద, రోగాధికారము. 

కర శస్త్రములు మున న్నగువాని ప ప యోగములు, రి 

న్లో న్ధ ప్రేశోద్ధృత్యవల్మి క్షం తారాన్నభ్యాం | వ ,సాదయేత్ , మన 

ఖ్నిలాల 'భల్లాత నూ క్మైలాగురు చందనై 8, 8. డాతీపల్ల వకలై్కైళ్ళ్చ నిం 

బతేలం విపాచయేత్ , రీ క కం నాక యేశ్తద బహుచ్చిద్రం బహుస్వనం, 

0, పాదదారీవు చ శీరాం ౧ వ్యధయే త్త తఎశోధసీమ్, స్వేద స్నేహోప 

పన్నాతు పాణాా బీపయి ను న్యుహుః, 10. వమధూచ్చిష్ట వసా ముజా 

ధా జ 
ఫఘృతవారై ర్వి మి! ణక సర్థాఖ్య సింధూద్భవ యెరా శ్వూర్డం మధు 

ఘృ తాస్థ్రతమ్, నిర్మథ్య కటుతెలా క్షం పాతం పాద ప్రృమార్జ నమ్, 11, 

పలీ, కరో గమునందు క వ్రుముతో యేచి క్షూరనువేత అన్నివక చికిత్స చేయవలయ 

ను, దుణిశల జీడివిత్తులు చిన్న యేలక్రులు అగరు-చందవమయు జాపత్రి తి వీటితో నగు కల్క_ము 

నందు వేపనూనెను ఏ పక్షము చేయవలయును. ఈ'తెలము బహురం ధ్ర యులు పడిన వలీక 

రో౫ మునుపు పోగొట్టును, పాదచారి చోగమువందు బోపలి నాడులనో కోోరింపవలయును. 

నూెని చెమటల సూరునుండెడి కాగ్గకు మెనము పస త్రిలవణనులు నేయి వీటినికలిపి 

లేపన చేయ వలయును. సముద్ర చ్థీనము ఉవదారశెక్ళ. వీటిచూర ములో _ తేశిను 
(36) 

చేయిని అవనూనెన కలిపి బలః కాగ స పట్టు వేయుట యు శ్ర తమము. 

శ్లో, ఉపోది కాసర్భ ప నింబమోచ కర్మా_రు కె ర్వారు కభస్త 

తోయి, తై లం వపక్వం లవణాంశ యు కం తత్పాదదారీం నినిహుంతి 

లేపాత్ . అలసే మ్లుక్చిరం సళ్ల? చరణా పర లేప మత్, వటోలారిష్టకానీ 

స త్రి ఫలాఖీ రుహురు హుకి, కరంజబీజం రజనీ కాశీసం మధుకం మధ్య, 
షీ 

ర్చనాహరఠితాలం చ లేపోయ మలసేహితః లాశ్రాభయా రసాలేప! 

, ంఫ్టీక్వ ల మం ౧ ¥ 

"కార్యం వా రక్త మూక్షుణమ్, జాతి త్ర్ంచ సంమర్ష స దద్యా దలసశే 

బివక్, 15. 
దుంపబచ్చలి ఆవ వేప బూరుగు సొర దోస వీటినికాల్సిబూది చేసి అనీటిలో 

“"తెలమును పక్యముచేసి ఒక సాలు ఉఊప్పునందుక లపవలయును. దీనిని లేపనచేయట చేశ 

. పాదచారీరోగ మునశించును. కాళ్లు మొద్దు బొంనట్లుండుగ'గమానందు ఫుల్లనిక మోయు 

లతోను కల([_ములతోను మాటిమాటికి కాళ్ళను కడుగవలయును, ప్ఘ్మట చేదుళ ళ్ళ 

జీపశాశీసము త్రిఫలములు పీతినినూరి మాటి మాటికీ లేపన చేయవలయును. -నెమలియ 
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డుగు వి తనములు పసపు క శీసము మధుకము లే నె గోరోచనము పూారిదళము వీటిని నూ 

ర శేపనచేయుట అల సగోగమునందు హీతకరము. అక్కకరక్కాయలు వీటిరసమును 

ప్రూసీనను విషపు నెత్తురును. వెడలి. చినను జాపత్రి నూర. పట్టు వేసీసను అలసరోగములం 

కుదురును. 

తో బృహాతీర ససి స్ట | జె లెనాభ్యుజ్య బువమూన్, వీలారోచ 
నా య 

నశాశీ సచూ శరా ప్ర . పతిసాంచే ట్. 16. దహేత్కదర ముద్ధృవ్య 

లేన దహ నేనవా , చిప్పము సాంబునా సన్న ముక్కే త్యాభ్యజ్యు తం 

వ్ర స ణమ్, 17. దతాష సరసం చూర్చం బడ్జ్వా ఏణనదాచ శేత్ , 
థి ఎ 

న పనే ప రాయ సీ2_భ తో 18. సున స్టారచే సన హరిదా యా తసి య సె భయమ్ 8 'సృృుస్ట్వా త్రో 

*న కల్కేన లిచే చ్చిప్పం పునఃవున్కు చిప్పె సటంక ణాన్ఫోతా మూ 

లలేపో సఖవిన. 19. నింబోద కేన వమనం ప పద్మిసీకంట కే హతం నిం 
స్ శస రి అ . సు! wy ఫర ది 

బోదక కృైతీంసర్చిః సశ్షైద్రం పొన మిస్య సే 20, పన న నౌళికి కత శ్రూరః 

ఫది ఓం హంతి లేషజిః నిం గాగ లా ముహు నం గనం 
9 

mee తు సద్యో హాంతి చ సెదనాన బ్ 

బుద్ధిమంతుండ గు నై చ్యుండు నాకఘ్రంభురస ముఖ్ సిద్ధము చేసిన నూనెతో మణి 

రిలగోరో దనము కారీసగు సీటినిన "సచేసిక బిసి పంచ సవలయును, కొభిలో క దగును 

కణితిలేచెచేని నూనెతో గాని అగ్నితో గాని నశింప చేయన “యును. చప్పమముగోగ 

మును గోగు నెచ్చనినీటితో చెమటపక్టిం చి శస్ర్రణయుళో సదించి అగా మమునందు 

తె లమును వేసి అందు సర రసచూర్మ మునా పోసి కట్రవలయును. పసపును పసపురనము తో 

ను కర క్కాయను నాని యినుసప్యాప్రము శన నూరి కల్బు_ము'వేసి చిప్పమునక్రు 

చికిత్స చేయవలయును, టంనబ్రుచకు,.. అల్టమాగి సకం నటిని నూర పట్టించిన చప్ప 

రోగముతిోొ అగును, సనక ఎక నాన మువందు చేససముతో వాంతి తయించుడు 

పత్రము, వేపరన సముకో స్ట ము" చేపిన నేతిలో చేసను కినిపికొని శె త్రాగుట పీంత్రక దము, 

కమలపుతీ'వెలముండ్ల ను నూర పించిన పశ నీదో యులం నశించును. బేవచో వేద ఆకె 

వీటిని కల్కామును చేసి మాటిమాటీకి సఖం గని "ెబుటమంచిది, స వళ్లు చేదుపొాళ్ల ముగి నీటిని 

ఛచేత్రితోనూరి బేపవపీసిన హీతమగును. ఈ లేపము జాలగగ్భ భరోనమునందు తక్షణమే 

' నొప్పిని పోగొట్టి హీతమును చేయును. 
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460 చకదత-౫్నర,. శు ద్ర రోగాధికారము, 

-ఫ్రు(ర్రి స్తస్యశోధ సాదులు, de a . 

న్లో అహిపూతన శే ధా తాః పు "రం స్థ నం ఏికోధ యేళ్, 

త్రిఫలాఖది రక్వాణై రష్భ్ర)ణానాం భావనం సదా. 28, కరంజ త్రి తి ఫలాకి | 
ER సర్చిస్పెద్ధం విోర రతం, గుద DE శే గుదం న్న "పాకి అభ్యజ్యాన 

| షయ, బడ్డీ స నై ఎప్ప సద యె బాపి బద్ధం 'గోషృణయా భృశం, 

కోములం పద్ద సప త్రం? యః మ భచేచ్ళల ర స్వరం, 25, ఏతెన్ని శ్చిత్య ఇ | 

న ప్రంన తీస స్య గుదెనిర్ల మః, వృషూన్లు' ౨నల భాం గరీబిల్వ పొశాయవా 

గ్రజమ్. 26, తొక్చేణకీల డో యే త్పాయు షే 3p CD 'రోఒనల దీన నమ్ గుదం 

చ గవ్యపయనా వుషయ్ దషిశెంకితేకి 2 ఇ కుప్ప పేళో గదా 

సిశ ఆర్యళు న సంకోయళి మూపుకాణా. వనసాఖి న్వ్ గుది స మృక్ని | 

లేపనం. 28, స్నీన్నమూూసికి వూఎసెన బాధవా నస్వెదయే దుదమ్, | 

చన్ను లకుగి లిగడు ఆఅ హుప్రూ శనగ గ మలప్టుఅం ను కలయక. పాలను స్ట 
గి శశి క ) 

చేయవలయును * (త్రాఫలములు కాచు వీటి క సూయవము నే న ౫ాయనుళను క దుగవలయు 

“ |. 
wal aa ey ” AN 

నూ గమధఓిఅడతుగు వి లన ముత న భలము బు సపవేగుపీకాతో తయారుచేసిన నేలిన. 
aad bv |. 

సీం వాని కిచ్చుటు మంచిదిం మన గ ప్ ఎదు తినును పాన వేపవలయం దు పయోగింప 
ఫు బావి | 

. దో "జ ! 
వలయును, గూదదిగనచో "టఐను. మున్నగుట అన్సిపే గూదను షు తబటశ లోపలకు శీఘ్ర ' 

య ని 

ముగా నెట్రపంయును. పీన్నుట చెమటఫుట్టించి గో 'సృణయం త్రము సుతో క కొట్టుటనుంచిని, 
అజాజ్లీ 

లేతకమల దళ ములను చక్కరతో చ్చి 'లనినచో నిక "నిన్న కని గూద దిగదు, చిం 

పండు చిత్రమూలము చుక్కకూర మా లేకు విష బొద్ది యవశ్రారము వినిని మజ్జిగలో | 

కలిపి సేషంచిన గూదదిగుటమాని ఆక లియిట్టించును. అవుపాలతో తడుపుచుండిన గుద | 

భ ంశము తప్పక తొలగిపోవును. ఎలుకివసను. రాచ్నను లేక ఎలుక మాంసములో | 

చమట పట్టంచినను గూదదిగుట. నిలిచి పోవును. 

ఇది చంగేరీ ఘృతము. -ర్రితా- | 

న్లో, వాలోరీకో ల దధ్యమ్సనాగర శర సంయుకమ్, ఘృతీము | 

ల పథకం సురుం గుది ఖ్ర ౨ శీరుజాపహా ఛుంఠిత్తూరా వత్త కల 

పం తు ధ్ర వ వివ్యతే. ' 80. 

బులిచి చం చేస ెపెటుగు గంజి శొంఠి యవక్షూరములను చేర్చి తిని చక్కగా | 

కాచి త్రాగినచో గూదదిగుటమానును. ఇంధుశొంతి యవశ్షారములు ₹ిందును కల్కి | 

ములుగాను తక్కినవి ద్ర * లుగాను చేర్పవలయును. 
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అం మూహషి కౌద్య తెలము, ధృత 

శ్లో. జీరే మహ త్పంచనూలం మూపి.కా మం త్ర వర్ణి తార ప 
క్వాతసీ pe లం వాతఘ్నా వధ సాధితమ్, గుదభిశ మిదం కే 

లం పానాభ్యంగా త్స్రసాధ యత్, 81. 

ఆంత్రములేని యెలుకను బృహత్చ్సంచ మూలములను పాలలో పక్ళముచేయ 

వలయును. పీన్తుటవాత నాళకములగు మూలికలతో సిద్ధము చేసిన 'తెలనునిందు మరల 

పోస్ కాచవలబయును, ఈ్చతైలమును సేవించఛీనను అంటుకొనినను గూదదిగుటను పోషొటి 

మేలు చేయును, 

వర్త్ 
న్లో న్వేదోపనా హం పరకర్షికాయాం కృ త్యాసమభ్యజ్య భృ 

తేన పశ్చాత్, ప్రవేకయే చృర్మళనైః పవిష్ట్రై ర్మాంమై న్సుఖోస్ట్యై రుప 
నాహయే స 82. స్నెహ నషడైః స్పశ వనాం చీకి తే దవపాటికాం, 

నిరుద్ద పక సే నాడీం we ం క నక్రొదిజూం, ఏ9, శీ పా త్య మల్ల 

కాద స్నే హన: వచెపేచయేత్ ణి ష్ చేస వొ వచా దారు గంటె స్సిటైన చ 

త్ర ్ వహోత్ , 8, పున, సూలతేరా నాడీ చేయా సో తొ 'పవృద్ధయె, వ 
క | థ్ Uy 
సెల సెవసిం తక ఫలా త్ర వణవదా చేత్. 85, స్నగ్ధంచ భోజనం 

మ చర శీలం జతువణిం మసీకాం స్టిలకాల 
థ్ ! 

కాన్. 86, ఉద్ధృతి శ స్థ "సెం ర్ కలే తూ రాగ్నీభ్యాం విశేషతః, రుబు 

నాలస్య చూ నేన ఘర్షీ మస కనాశనః 87, 

లింగ సంబంధ మగు చర్థరోగ మునందు ఉఊపనాహకనును చెముగిను పుట్టించినేతి 

తోతడిపీ మెల్లి మెల్లెగా లోపలకు నెట్టి చమ్మ గా నుండు వేడి మాం'సమును గట్టి వైవుట 

పుట్టింపవలయును, 'అదపాటికారోగము (అనగా లీం ౫ ప్ర చర్మ ము జారిపోవుట నత 

వాయుని!" ధ మె కలెడి పృకాళమనుగొ గ ము న నందు ఉపనాహాక న్వేదనును పట్ట 

వలయును. లేనిచో మల్లి కాదులను తెలముతో తడుపవలయును. అదిరమను కానిచో 

పస మ్రానిపస సప్రు గంధకము వీటియందు సిద్దము చేసన తైలముతో మూడురోజులవటు 

కును తడుపుచుండ వలయును, నాడీ ప్రవాహము అభివృద్ది జెందుటశా లింగపువెందటి 
uy యా 

యందు తప్పతక్షిన చోటుల శ్యన్త్రము చేసి గాయములకువలెకట్లు కట్టి మెత్తనియా 

హారము౦ భెట్టింపవలయును, గూ దకునుఇ బెచికిత్స, చర్త కీలకము జకుమణిమఫక్ (మ 



462 చకృదత్త-౫ర, ముద్ర రోగాధికారము, 

x ఇ శో 

శ్చాగోగమ్యు తిల్లీకో గము అనువానియందును శ(స్త్రుము చేసి అన్న తోను కారపదార్థ 

ములతోను దహింపచేయవలయును, ఆముదపు కాడలను పొడిచేసి రుద్దిన మత్సారోగ 

ము తొలగిలోవును. 

ఆం తారుణ్యపీడి కారోగ చికిత్స. జ 

og) 

నది, సద దాన ధా న గ 9 ॥ న 95 క్ర ళటెెపన నవిడకాన్య చ్చ సీలికావ్యంగ శర్క-_'రాక, వ మమ 
ద పారి ~ గాం పహ బయ వ మవ ర్ట 

జయే దభ్యంజ నె స్తథా లో ధధాన్యవణు ప సగుణ కాపహాి 

99, తద్యద్దోగోచనాయు క్షం మరిచం ముఖ లేపతకి, సిద్దార్థక వచా 

లొోధ పైంధనెశ్చ వ్ర లేపనం. 40. వమనంచ ని హ త్యాళు విడికాం యా 

ననోద్బవామ్, వ్యంగేషు బార్జునత్విగ్వా మంజిస్టా వా సమాతకీ, 41, 

లేప స్పనవనితా వా శే ఆాళ్వఖుర జామసీ, ర కృచందనమంజిషఘై లోధ 
ర ఓ 

రువ. వి యంగవ8. 42. వటాంకుర వుసూరాశ్చ వం గఘ్నా ముఖకాం 
a లీ . 

తీదాకి న్యఎగానాం పనం శ స్తంరు ధిరేణ శశ స్య చ, 48, మసూరెస్ప 
న apne) మ ఇంటీ అం అష a రి అ షత, శ అత్య 

ద్పి్చూ వీ ప్రై ర్లప్త మాస్యం పయోన్నిలే ) సపాహాచ్చ భవే త్పత్యం పుం 
రా 

డరీకి దళ ప్రభహ్. 44, మాతుటుంగ జటాసర్పి శ్చిలాగోశ కృతోర స్క 

ముఖ'కాంతీ కరో లేపః వీడకాతిలకాలజిత్ + 45. నవనీతగుడ శద కొ 

లమజ్ఞాప లేపనమ్, వ్యంగజి ద్వరు౨త్వగ్వాళాగపీర ప్ర పేషితా. 46, 

జాతీఫలక ల్క_ లేపో సీలవ్యం గాదినాళ ని, సాయంచ కటు తె లేనాభ్యం 

గో వక పసాధసనః 47 
ఆ 

వనదశయందు ఫుశ్రైడి మొటిమలు మచ్చలం నీలికవ్యంగము శర్క-ర అను 

రోగములకు నాడిచ్చేదము లేపనము అభ్యంజనము ననువానివలన చికిత్స చేయవల 

యును, లొద్దుగపూవు కొతిమెరలు వస నూగి పట్టించిన మొటిమలు నశించును, అక్షే 

మినియనులను గనోరోజనముతోనూరి రాచిన పోవును. మజీయును ఆవాలు వస లొద్దుగ 

పూవుసెంధవలవణము వీటితో లేపనను చేసినను వాంతిచేయించినను తక్షణమే పీడిక 

(మొటిమలను పోగొట్టును. వ్యంగరోగమునందు మద్ది చెక్క_మంజిస్థ్రము తేనె వీటితో 

లేపన చేయట శ్రేష్ట. లేనిచో కెల్పదించున బూడిదను నవనీతీనులో కలిపి రాచిన 

ను శేష మె యగును, ఎజ్జగంధము మంజిష్ట లొద్దుగ కోష్టు ప్రే ౦కణపు చెక్క మజ్టియి 

గుళ్ళు మసూర ధాన్యము వీనిని నూరి లేపన వేసీనను వ్యంగము తొలగిపోవును. శుంబేటీ 

"నెత్తురునుపూసినను వ్యంగమునశించును. మసూర ధాన్య మును చేతితో పాలతో నూకి 

న్, నిరొకభస ఫఘన్దాద్వా వున శ్యాంతిం వ జేత్సడా, యువా 



అంధ్ర తాత్పర్యసహతము., 468 

వీడుగోజులు పూసీన వ్యంగమునశించి కమలమునలె ముఖము వికసీంచును, కేనిచో మాదీ 

ఫలపు చెక్కును జటామాంసీ చేయి మణిశిల పీడవీటితోకలికి రాచిన ముఖ కాం తివర్ణి బ్లు 
ను. వీడికరోగములు తిల్లీరోగములునుతొలగును. నవనీతముతో చేసిన "నెయ్యి చెల్లు 
లేసి శేగుపండ్లరసము | వీటిని నూరి లేపన చేసినను వ్యం%ములు నశించును, మేక పాల 
లో ఉాలిమిడి చెక గాను నూూ ముఖ మునకు పూసిన వ్యంగనులు నశించును, జాజికాయ 
కల్కు_మును పూసినచో నీలిరోగము. వ్యంగగోగము మున్నగునవి క్షీ ణించిపోవును. 
సాయం కాలమునందు ఆవనూ నెతో రుద్దుకొనిన ముఖ్లమునక్షు " స్వచ్భ్చమగు కాంతి 

కలుగును. 

ఆధి ముఖకాంతీకె మరికొన్ని ఊపాయములు. ధృత. 

నో, కాలీయకోగ్సభామయ దధి సరబద రాసి మధ్య ఫలిసిఫికి 

లిప్తం భవతి చ వదనం శశి ప్రభం స ప్పరాత్రేణ, 48, తుషరహీత మస్ఫణ 
యవచూర్చస య్బామథుక లోధ్రలేచేన, భవతి ముఖం పరిన్వితచా మీ 
కరచాపసౌభాగ్యమ్, 49. రక్రోన్ను శ ర్వరీద్యయ ముంజిష్టా్లా ౫ రికాహ్య 
యె సు పయ, సినేన లివమూనన ముద్య ది్భధుబింబవ 'ద్విధాతి, 50, యు ట్లు 

పరిణతదధిశరపుంతై కువలయదళ కుష్టు చందనోళీరై 9, ముఖక్ మల 

కాంతికారీ భ్రు కటితిలకాలకా స్టోయతి. 51, 

నల్పనడ కలువలు కోష్టు పెజుస శంఖుపు నాఖి శే మ్రైంఖణపుచెక్క్ల వీటిని నూరి 
ఏడురోజులు పూసీనచో చం ద్రునితో సమానముగా ముఫసునును, పొట్టుతీనిన యవల 

చూర్ణము కమల నాళను కుల్ల స గి మధుక ము లొద్దుగఫువ్వు వీటితో కేవన'చేసిన మినీ 
మిసిలాడుచు మొగము బంగరువ న్నె గలిగియుండును. శిరీషప్రప్పము (ద సెన్స్ పసపు 
మ్రానిపసపు మ౦జిష్ట్రము గైరికథాకువు వీటిని గొజ్రపాలతోవండి లేప వేన్సిన చంద్రు 
నిపంటి కా ంతిగలిగి ప్ర కాశించును. తగరము సజు నెల్లుకమలదళ్ల ములు కోస్టు చం 

దనము వట్టి వేళ్ళు వీటిని నూరి లేపన చేసినచో ముఖ కాంతి వృద్ధినొందును. ్రువటికోగ 

మును తిలకాలికమును ఇమయ్యుది పోగొట్టును, 

అం హరిద్రాద్వ్యయ తె తెలను, రజ. 

న్లో, హరిదాాద్యయ యఫ్హ్యాహ్యూ కలయక కుచ ౦దనై 8 య్ 
_ పౌండరికమంజిహఘహై పదవ వ! కుంకునైంః, . కవిల్టే తిందుకన్ల, కవత 
. పృతై పయోన్సి తై తెప్ప లేపయే క్కల్కి-తై ఈ తైలం  వాభ్యంజనం చ 



464. చ క్ర ద _త్రా్య్టర, శు ద్ర రోగాధికారను. 

శర్, 58, వీపసవ ౦ సీలికావ్యంగాం సిల కాన్గుఖదూపి. కాన్, నిత్యనే నేసే. 

జయే ల్లి యం ముఖం కుర్యా న్య నోరమమ్. క, 

హస మానిపసపు మంగి : పల్ల అగరు ఎ ల్హిగంధము పుండరీకమశు గంధ ద ద్రవ్య 

వు మంబజిషము కమలములు పద్దాక "కేసరి వెలగపండు కానుగ చెక్కు. జువ్వి మత్తి 
అ 

వీటీఆకలు పాలు కలపి నూరి క ల్క-ము చేసీ అందుతే లమును వండి దానిని వద్దికొనిన 

పిప్పరో గము నీలిక వం గను తిలకాలిక ము మున్న గురో గములను జయించుట మాత్రమే 

శాక మొగమునకు సాగనును తెచ్చును. 

౮ కనక తైలము, రత 

న్ మధుకస స్య కపాయేణ. ,సోలస్య కుడవం వచేత్, కలె; 

వ్ర'యంగుమం జిస్టాచందనొ త్పలకేస సరె 8. 55, కనకంనామ తె తైలం 

ముఖ కాంతికరం పరం, అఖీకునీలి కావ్యం గశోధనం వర మర్చితవ్. 56. 

అతి మధుకపు క పాయమునందు నాల్తుపలముల తైలమును చేర్చి మంజిస్ట రక్త 

చందనము కమలములు శేసరి వీటిని వెచి కల్క_ము చేసి “తెలమును. దింపవలయును, ఇ 

య్యది ముఖమునకు కాంతినిచ్చును. -సేలికవ్యంగము ముష్నగు ముఖగోగ ముల నన్నింటిని 

హ్ వాగొట్టును, 

కక (రై మంజిస్థాది తైలము. OE 

నో, మంజిస్టా మధుకం తాకా మూతులుంగం సయష్థ్రీక మక 
య 

పమాగరా రేతె డెలస్య కృడపం తథా, 57. ఆజం షయ స్త లి 
©) ద ee 0 

శ నైర్య్భద్యోగ్వినా ప త్, నీలికా పిడికావ్యంగా నభ్యంగా చేవ సొస్ల 

అక 58, ముఖం౧వ్ర నన్నో పచితం సలీపలికబర్జి గహ సష్పరాత వ 
© we 

'మోగేణ భవే శ్క_సకసన్ని భమ్. 59, 

మంజిస్ట అతిమధురము లక్కొ_మాచి కాయ ముల్లంగి వీటిని పొవుపొవు పలము 

వొక ప్వునతెచ్చి నాల్తు పలముల తెలయు అయిదుపలయుల మేకపాలంను చేర్చి 'మెల్లెమె 

ల్లైగా సన్నని సెగ ెనిపీటిని పండ వలయును. ఈతైలయును రుద్దుకొ నిన న్ ల్రిక్ష' పిడిక వ వ్యం 

గము అను వీనిని పోగొట్టును. ముఖము స్టచ కృ మైనద గును, దీనిని ఏడురోజులు సేవించి 

నంతమాత్రాన నే ముఖరు బంగరువంటి దగును. ° 

అథి రుంకుమాది తలము, రికా 

శో కుంకుముం చందనం లొక మంజిస్టా మధుయప్టుకా, కాలీ 
౧౧ 

"డ్డ యక ముశీరం చ పద్మకం నీల ముత్సలమ్, 60. న్యగ్గోధపాదాః స్లతుస్య 
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అరూవీ, కారోగమును నళించ6 చేయును, కోస్టును వేయించి పొడిచేసి తెలముతో కలి 

క్లిసేవించినను అరూంషికలు సళిం చిపోవును, 

ధి హరిద్రాద్వయ త్ర అము, రు 

న్లో, హరిద్రాద్యయ భూ నింబ శ్రీఫలారిప్టచందనై 8, ఏత త్తైల 
ర్న షో 

నురూంపీణాం సిద్ధమభ్యంజనేహాతేము. a7 ఊారశేతు శిరాం విభ్యేత్ 

న్నిగ్ధాం సిగ న్నాం లలాటజాం, అవవీడశిరోవ స్తీ స నభ్యంగాం వావణార 

సక్, 78. కోదవాణాం తృణ త్రీరపానీయం పరిధావనే, కార్యో దా 

రణ శే మూర్గ్నీప్ర ర లేపో మధుసంయుతః. 79, వ్రీయాల బీజ నుధుక కుస్ట 

మిన వై స్పై సంధవే క్కి కాంజిక స్థ త్రిసప్తాహాం వ మాషపా దారణకాప 

80. సహ సీలోత్పల కేసరయప్ట్ మనుకతల స రె స్ప దృశ మా మలక మ్, 

'చిరజాతేమపి చ శ్లీక్రే దారణరోగ ౦శమం నయతి. 81. 

పసపు స్రూనిపనపు నేలవేము త్రి ఫలములు వేప వేళ్ళు చందసము ప్టిక ల్కమ్మ్య్లో 

లో తైలమును వండి దానిని రుద్దుకొనిన యెడల అన్ని విధముల గ నరూం షికారోన్లక్షం 
శీ 

"ను శ్రొలంగిపోవును. శిరస్సును బ్ర, ద్దలించెడి దారణరోగ మునందు నునుపుగను చెముగలం'' . 

శున్నట్టుగనో నున్న నాడిని చృదంపపేలియును. అవపీడనశిరోవ స్తులను రుద్దవలయును." ఆక. 

శె గడ్డిరసపు పానీయమును పోసికడుగ వలయును, క్షీరము ందే శేనను క లిపీ తల 

క పట్టు చేయవలయును. లేనిచో మోరటి వి త్తీనములు య్యే నుధుకను కోష్టు సంభవ 

స కీట్రిని క లిపీ పట్టు నెనను చేయవలయుక్యుల్లి కే! నో ఇడువదియొక గారోజువ 

గ్ా జీని నను మంచిదే, నల్హకల్వలు 
"లవణ 

అకు నంజిలోనాన వై చిన మినుములను 
సూరి 

కుంకుమపువ్వు యసష్టిమధుక ను రం ఉని పఏకకాయలు వీటిని నూరి పూ సీనను' 

చాలరోజాలనుం చి, యున్న దైన న్లగవారణరోగ ము ఉపశాంతి నోందును, 

అధి త్రిఫలా ద్య్యతైలము. థయా- 

న్లో, తి: త్రిఫలాద్యారజి మాంసీమార్క_ వోత్సల శొరివేః, ససేం 

వః పచేశె తైల మభ్యంగా దుఫ్థికాం జయిత్ . 82. చిత్రకందంతిమూ 

ర కోప తికి సమన్వితమ్, శ్రత్మేంవిస్ట్యా వచే తైలం కేళదద్రు వ 
నాఫవ్ల' 

నమ్, 88, గుంజాఫలే శుతంతే లం భృంగరాజర నేనవా, కూదా! 

రణ హృత్కు-ప్ట క పాలవ్యాధి నాశనమ్. 84, 

త్రి త్రీ ఫలముల చూర్ణము జటామాంసీ గుంటకలగరాకు కమలములు సుగంధిపొల్న' 

వ్రే స్త్ "సిరధవలవణ ఘు వీట్రీయందు కయాయ చేయబడిన తైలమును రుద్దికోొ నిన శీరస్సునం 

| 
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| 
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శ్రీ స్త్ ప్ యయ. ల్ శ్ ర్ 68 చక్రద త్ర ర ముద, రోగాధికారము., 

“వ్ర మైడిదారణ రోగములు అన్నియును నశించును. చిత్త మూలము దంతిఘయాలముక్స్యే 
సమ్హడో బీ వీటిని కల్కు_ముచేసీ అందు ఆవాల నూ నెను సిద్ధము చేయవలయును, ఈ తెలగ 
చుండును పోగొట్టును. గురిగింజ్ఞలు గుంటక లగ రాకువీటితో కాచంబడి డిన'తైలము జిల్రల 
య. ములను. కష్ణ గోనమును తలపోటులను నళింప: జేయును, 

ను 

కర్ర గంగ రాజై తోలును, గీఆ- 

తైలమిదం పచ హఖుణ పన ఏ సంచిత కేశ ఘనక్థిర శాలి రిక, ప్రమ 

నుధుక విప్పలీ చందనోత్ప లె, కార్చి న్ క్ లకేడ పం “కెర్సి ఏ రామేలకీర సః 
సాధ్య స  పతీనుర్భ స్పాన్టీ ర్పర్వకీష గదాపహః, 86, 

గుంటక లగర ర్రైఫలమాలు కలువలు 'సుగంధిపాల వేళ్ళమండూరము వీట్రిశ్రో 

చేసిన కల్క_మునందు సిద్ద మ వేనీన తలము శీరస్పుకు * అంగు జారుణవో్గములను హా 

రీంచును,' శ్షీణీంచివవాంకి మజల వెంట్రుక రును మొలపించునట్రెదె. వేయి లేకలకమలములు 

యష్పిమధుక ము పిప్పళ్లు చందనము కల్వ్యలు వీటినొకొ, కాకకర్ణ మెక్తు తెచ్చి పదియా 
రు తులముల ఆవనూనెను ఇరువది తులముల యుసిరక రసమును కలిస అటు పైని "తెల 

(sn 

మును పక్యము చేయవలయును. దీనిని రు ద్దికొనుట వలన. అన్ని విభయులగు శిరోనో గన్ను 
లు కుదురును. 

క్ర నూలశత్యాది-తైలము. Oe 

శ్లో, మాలకీకరఏరాన్ని న క్షమాలావిపాచితమ్, తెల మభ్యంజ 
నే శ్స్ట మింద్రలుప్తావ వాం పరమ్, 87, ఇ్రదంహీ త్వకతం హా పహాంతి దారణం 

నియతంనృణం, ధాత్ర్యామృముజ్ఞలే పాత్సా రఫీ ఎరోరు స్న్ధకేళ తా, 
88. ఇంద దలు స్పై శీరాంవిద్ధా పశిలాకాసీసతుత్ల కై క్క లేపయేళ్నేంతః క 

టైగా సె ళంచాభ్యంజనే హతం, 89, కటన్నటశ్ఖజాతీ క రంజక ర స్ 
జె క, అవగాథపదం వ్రైవ వచ్చు యిత్వా పున పునః 00. గుంజాఫలె 

శ్చిరం లింపే త్యేశభూమిం సనుంతతః, హా స్తేదంతేమసీం కృత్వా ము 

ఖం చెమవ్య రసాంజ్ఞనమ్. 91, లోవూ? స్ట నేన జాయంతే నృణాం పాణిత 

లేవ్వపి, భల్లాతక బృహాతీప సలగుంజామూల ణే భ్య ఏకేన, మధుస హీ త్రేన 
విల్నిప్తం సురరుతులి ప్త పం శే చుం యాతి; 92. .బృహతీఫల లరసకిప్షంగుంజాఫల 
“మూలం చేం దలు పస్ను 
మూలం / నట్ నై స కనక నీఘ్ళుష్టస్య నో ధాతవ్యం ప్ర చ్భితస్యస 

గ 

ళు 

. 

౪ 

గ. 

nae " ఖాకీ 3 ' శటి ne Sf a ఖీ 



ఆంధ్ర తాత్పర్యసహితము. 469 

EE 

దా, 98. ఘృష్షస్యకర, శకః పల్తెః ఇంద్ర లుప్త స్య గుండనమ్, మూర్తి 

జ చః కాయమిం దలు ప్ర సరివింణమ్. 1 94. భాగతీరరసాంజన స స 

దగ్వగ జేం ద దంత మషీలిపాః, జాయంతే స ప్త రాత్ర ఫీలా మవీ కుం 

చితాశ్చివరాః, 95, నుభు-కుదీ వచ మూర్యాతిలాప్యగోత్రీర భ్యంగలే 

సేన, అచిరాద్భవంతి ఘన కే కళా దృఢమూలాయతా బుజవకి, 96. 

జా బేప్రువ్వు గన్నేరు చి తృమాలము నెములిఅడుగు వీట్రితో సిద్దము చేయబడిన 

. తైలము ఇంద్ర లు వ్రయను (బట్టతలయసటయను) రోగమును పోగెట్టును. దీనిని నియ 

మముగా సేవించువారిని దారణకగోగములు చేరంజూాలవు, ఉసిరిక మామిడి కీటిరస 

మును లేవన, చేయట వేత వెంట్రుకలు దట్టనుగను స్టిరయుగను సపెలుగగలవు. ఇంద్రలు 

భదొగమునందు శిగోనాడులను ఛేదించి దియంకటను శిలా జిత్తు కాసీ నము మెలుతు తను 

ని కపన చేయవ లయును, వీటీకల్క_.ములో నీ సిద్ధము జేయంబడిన తైలమును రుద్దుట య 

ను హీతకర మే యగును. బాలకాలమునుండి పుట్టియన్నయిందలు ప్ప నో గమునందు 

చిత్రమూలము జాతీఫలము నెమలియడుగు. ౫ న్నేరువీటికషాయముతో వెంట్రుక 
'లూడిపోయిన చోటుల గురిగింజలు వాని వానిని నూరి లేపన శయావలయును. బే 

నిచో ఏనుగు దంతఫు మసితో రసాంజనము నూరి లేపనచేసీన: చో మనుపాలకు ఆరచేతు 
లలో కూడ వెంట్రుక లు మొలచుకు, బీడివి త్తినములు వాకుడు గురుగింజ వెళ్లు బరడు 

నూరి ఇంద్ర, లు _ప్పగో గమునకు లేపనమును చేయవలయును, కఠిన ములగు అషలతో 

సొంఓకొని వయస తలలో మిరియములచూగ్గ మును పట్టించిన. యింద్రలు వ్ల వరోగము 

తొలంగిపొ*వును, మేకపాలు రసాంజనము పుట పాకము పెట్టిచేనిన ఏనుగుదుతపు మ 

వీటిని కలిపి లేపన చేయుట వేత శేడుగోజాలలో బట్టతల మైనను ఊ త్రమములగు శేశము 
లు పుట్టగ లవు, నుధుకము క మలములు మూర్వ (నాగ చెక్క తిలలు నేయి ఆవుపాలు 

సంటకలగ రాకు వీటినినూరి పట్టం చిన మిక్కిలి శీఘ9 కాలములో నే మనుజుండు శోభన 

శేశములు గలవాడు అగును, 

-ఆ(్రి స్ను హ్యాది తైలము, రతా 

శ్లో, స్నుహీపయః పఠోర్క_స్య మార్క.వో లాంగలీ విమ, 
మూత్ర మాజం సనోమూ త్రం రక్రికా నేం ద వారుణి, 97, సిద్ధార్థం స్ట 
తలం wt గర్గ బంద్ ERS విపొచికం, వహ్నినా ప్ర మృదు నాపక సంత ల్ లంఖాలీ 

క్య్నాళనమ్. WS కూర ప ర్మపృష్ట సమానాపి కు జ్యాయా 'రోమకేస్కరీ, 
'దిగ్ధా సానేన జాయేత బుక శారీరలోేము ౮% 99, 

! 



470... చక్రదత్తాాగళ మద్ర రోశాధికారము; 

జముడుసౌలు జిల్లేడు ఫాలుగుంటక లగరాకు నీరుపిప్పలిఅతివస మేకమూ త త్రీముఅ 

వుపంచితయు కా జెసి పాలవిత్తులు ఆవాలు ( తెల్లవ్సి రం వధులలా అవవ 

పోసి మెల్ల మెల్లగానన్న నీ సె సెగను పాకము'వేసీ ఈ-తెలమును లేపన చేసిన యెడలబట్టతలపోయి 

మం-ది-గా వెంట్రుకలు కలుగును, తా బేటి చిప్పప లె "మొద్దు బాటీనత లగల వారును దీనిని 

శేవించిన ఎలుగుబంటువకు వలె పొడ వగు వెంట్రుక లను పొందగలరు, 

ఇం అదిత్య పాక గుడూచీ తైలము. త్తు. 

న్లో, వబావరోహ కేశిన్యో శ్వూశ్డే నాదిత్యపాచితమ్స్ గుడూ 

చీస్వరనే | తలం చాభ్యంగా క్కశరోపణ ౦. 100, 

నుట్తి యూడ జటామాంసి వీటిని నిచూర్జముే వేసి తిప్పతీగ రసమునందుక లిపీ ఎండ 

లోపుటము పెట్టి పక్వముచెసీ సిద్ధము చెసిన సిన తైలమును అంటుకొనినయెడల వెంట 

కలు ఉత్ప త్రి యగును, 

ఇధి చందనాది “శై లము ధ్రిత్తు.. 

న్లో, చందనం మధుకం మూర్యా శ్రీఫలా నీలముత్సలం, కాం 

తా వటావరోహ శ్చ గుడూచిరస మేవచ, 101. లోహచూర్షం త. 

ఛా కేళీ శా బశెచ్వు తిశ్రవచ, మార్క_వ స్వర నె సె వ తలం మృద్యగ్ని 

నా పచేత్. 102. శిం స్యుకృతితాః శ్రీశా జాయంతే 'సఘునకుం చితా 

దృఢ మూలా ళ్చ స్నీగాక్చ తథా భమరసన్ని భాః, 108. నసే స్యెనా కాల 

పలి 3ం నిహాన్యా స్తే తేల ము త్తమహమ్. 

వందనము యష్టిమధుక ము (అన గా నతిమధురము) బాగ త్రీఫలములు నలక. 

లలు దూర్వ మజ్చీయూడలు తిప్పతీగరసము లో హూచూర్జ్య ము జటోమాంసి ఇండు తె 

_అగులగు లాద్దునలు కమలపుదుంప వీటి కల్క. ను. చేర్చి సంటకలకరాకుర సముతో శై 

లము ను సన్నని “సెగను పక్షము చేయవలయును. దీనిని నేవించుటవలన రాలిపోయిన 

వెంట్రుక లు మలల సులుచును. "వెంట్రుక లు దట్టముగశు గట్టిగను నున్నగను నల్హగను 

“శృజుగును. ఈతె లము అసనమయమున పుట్టిన నెలుపునె నను పోగొట్టును. 
యా ఇ కం... 

న్లో, తెలం సయస్ట్రిమధ్యుకే 8 మీకే ఛాస్రీఫనై కృతిమ. 103%,స సస్యే 

దత్తం జనయతి శేశానక్ శ శ్రూణిచాష్యథ, త్రొఫలాసీలిస సత్రం లోసాం 

భృంగరి జస్సమమ్, 105. 5. తపిమూక్రణ సరయు శక్రం క్ర స్రష్ట నరణ ముత్తీ 

మహ్, త్రీఫలాచూర్షి సంయుక్తం లోహచూర్ష్మం వినిక్షీ చే పేర్. 106, ఈ 
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ఆంధ తాత్సీర్య సహితము. 471 

వత్స కే నారిశేలే భృంగరాజరసాన్వి తే మాషమేకంతు నితమీపష్య స 

3 ఓ యంద, “ చ, > 
మ్యగ్గ ర్భా త్సిముద్ధ రేతీ « 107, తతశ్శి5ో వ్ర ండయి త్వా లే పంద ద్యా 

అద oo అధ జ : అష a లం వ 

ద్భివగ్వర 8; సం పెప్ట్యు క దళ్లీపతె రోచయే త్సప్తమేది నె. 108. తాళ 

యీ త్రీఫలాక్వా ఖై: శీరమాంసర సాక్నః, కపాల రంజనం చెత త్త 

సేకరణ: ముత్తమమ్. 109. ఉత్పలం పయసాసార్గం మాసం భూమౌ ని 
ర్ం జాని 

క | 

ధాపయేత్, శేశానాం కృష్ణకి రణే న్నేహనంచ వింయ తె. 110. భృం 

గ పుష్పంజసా పుప్పం మేపీదుగ్గ వ,పేపెతం, తేనై వాలోడితం లోవా' 

పొల్రస్థం భూవమ్యుధశికృృతం. 111. నప్థాహాదుద్ద్భతే? వశ్చా ద్భ్భంగ రా 

జర నేనతు, ఆలో డ్యా భ్యజ్య చ శిరో వేష్తయి జ్యా వనేన్నిళాం. 112, 

సాళసు శూలనం కార్య మేవంస్యా నూరరంజనమ్్ ఫవు సిందూర వా 
లంటి ఒర యై నా 

లాంబ శ ంఖభృంగర సె! శ్రీయా 118 

అతిమధురము మధుకము ఉసిరిక వీటితో _ పక్యము వేసినపాలనో వెన 

క్య్వాథము నందు సిద్ధము చేసిన తెలమును నస్యముగా నిచ్చుట, వశ తలకును గడమునకు 
గు GS 

ను వెంట్రుకలు ములచును, తృినలములు నీలియాకోలు గుం“కలగ శోకు పొడి వీటినిస 

మాన'భౌగములను ఆడు మేక మూత్ర నుతో నూరి వె'ట్రుకలకు పట్టించిన నల్లబడును, 

కొంచెముగా పక్వమెన క బ్బరి కాయలో (మండూరను లోహాచూ మును తి ఫల 

ముల చూర్ష మును ఫోసీ దానియరిదు గుంటకలగరఠాప వసరును పోసీ మూతిని మూ 

న ఒక నెలరోజులుంచి తరువాత వైద్యుడగువాడు తలనుకరము చేయి?చి దీనిని పూ 

కి ఆరటిఆక లతో చుటికటి ఏడుదినములై న వీవుట విప్పవలయను. తజువాత తి ఫల 
టు లు ర ఆశీ ల 

ముల కపషాయముతో కడుగవలయుకు. పౌలు మాంసరసము నాహాి“ము గా సెటించవ 
7 

లు 

లయః ను, ఇయ్యది క పాలనును రంజింపచేసి వెంట్రుకలను నల్లపజిచును, కలునను పాల 

శో నొక నెలరోజులు భూపుటమును వేయపలయును, తరువాత తీసీ నూరిపటించిన శిరో 
" 

ఉట 

జములు నల్ల పడును. గుంటకలగ రాకు పువ్వుజపాపుస్పము. వీటిని ఆడు మేకపాలతో 

నూరి ఇనుపపపొా త్ో పోసీ భూమిలో పాత్తొపెట్టి ఏడు రోజులుంచి తీసి గుంటకల 

“గరాకు పసరును కలిపి సాయంకాలమునందు శిరస్సునకు 'లేపనచేసి ప్రాతః కాలము 

న. దు కడుగుచుండ వలయును. ఇ దేవిధము-గా సిందూరము శంఖపుపస్పసము. గుంటకల 

గళాకు వీటిరసములతోటియును చికిత్సలను చేయవలయును, 



472 చక్రదత్త౫ర. శఘ్రుద్ర రోగాధికారము. 

తం శంఖచూర్త ర్ట మున్నగు లేపనములు, da 

న్లో, నవదస్ధ శంఖచూర్త ౦ కెంజికసి క శం హీ సీసకం ఘ్ళుస్ట్యా, 

లేపా త చా నర్గోదలావ బర్జాన్ శుభాగన్క_రోతి సీలత రాన్. 114. లో 

హమలావమల కర్కై_ స్పజపాకుసుమై స్పదా నరస్న్నాయాత్ , పలిశ్రా 

నీహూన పళ్యతిగంగా న్నాయయాన నర కాణ, 115. నింబస్య బీజాసిహీ భోవీ 

తాని భృంగస్య తోయేన తథాశనస్ట్యు తై తెలంతు తేహాం పవ్నిహుతి న 

స్యాద్దు గాన్నభోే క్షు కు8 పలితం సమూలం. 116. నింబస్య తెలం ప కృతో 

చవ నే స్వెనిపె క్త క్షం విధినాయథావత్ , మానేవగోక్షీర పో నరష్యజా 

గొభూతం పలితం నివాంతి. 117. శీరాత్పమార్క_ వరసాత్ న్య ప శే 
మధుకాత్సలే, త లస్యపడపం పక్వం తన్నస్యం పలితావహా., Tig. 

క్ట త్ర త్రగా కాల్చిన శంఖచూర్జ మను గంజితో తడిపి సీసమునునూ3 కలుప వ 

లయను, సిమ్లట దీవినిప్రూసీ తలకు 'జిల్టేడాకులను కట్టవలయును. వ్లన తెల్లని 

వెంట్రుకలును మిక్కి లియును నలు పెక్కు_ను. నుండూరము ఉసిరిక ఫుష్పుము వీటి 

కల్కు-యును రుద్దికొని స్నానముం జేసిన గంగలో స్నానము చేసింవాడు పాపములను 

వలెనే తల నెటుపున' గమును పోగొట్లుకొన గలుగును. 'వేపవి త్తన ములను గుంట కలగ 

రాకురసములో గాని ఫుల్ల నీటితో (తరవాణి ౫ నిభావన చేని దానితో తెలమును సీ 

ద్రముచేయ వలయును. దీనిని సస్యవిధిచేయుచు పౌలనన్నమును తినెడివాండు పలితరోగ 

ములను పోగొట్టుకొనును. వేపనూచెనే నస్యవిధిగా నుపయోగించిన వా+కి వృద్ధదళ 

యందును నెజఫుతనము రాంజూలదు, పాలను గుంటక లగరాకు రసమును తికి తులములు , 

తెచ్చి శెండుపలములు ఆతిమధురమును వేర్చి 4 పలముల తైలమును ప పకర్షమువేసి మర్ష 

న చేసినచో తలనెణియట నశించి పోఖలదు. 

అర మహానీల తై లము, ర్రిఆా- 

నో, ఆదిత్య వల్టీమూలాని కృష్ణ త కీయ కస్యచ, నురథన్యచప 
లంద 

త్రాణప ఫలం కృష్ణాశనస్య చ, 119. మార, వంకాక నూచీచ మధుకం 

చేవదారుచ, పృథ గ గక పలాంశొని పిస్పలి తి తి ఫలాంజనం,. 120, ప్ర 

పొండరీకం మంజిస్టా 'లోధ్యిం కృష్టాగరయాత్పతం, అఆమ్యస్థిక ర్ష రవుః స్ట 

స్టామృణాళీర క్ర క చందనం. 121, సలీభల్లాతకాస్టీని కాపీసం మదయంతి 

క్యా సోమరాజ్య శ నశ్శత్ర్రం కృష్ణో విండితచి త కా. 122, పుప్పాణ్యర్లు 

నకాశ శరస? ఆ మ్రజంబూ ఫలానిచ, పృథ కెంచపశై ర్భాగైః సువీ. 
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ఆం ధ్ర 'తాత్స్పర్యసహితము, 478 

ప్రరాఢకంపచేత్ , 128. వె భీతకస్వ తై లస్య ధాత్రి రస చతురుణమ్, 

కుర్యా దాదిత్యపాకం వా యావచ్చుహ్కో_ భవే దృసః, 124 లోవాపా 
శ్రే తతః పూతం సంళుద్ధ ముపయోజయేశ్, పానే నస్య కృియాయాం 

చ వ శిరోభ్యంో తా వచ, 125, ఏతచ్చాకు వ్య మాయువ్యం శిరస 

స్పర్వరోగనుత్ , మవానీల మితి ఖ్యాతం పలితస్ను మను త్రమమ్. 126. 

నూర్యవల్లి తీగయొక్క_ వేరు నల్లగోరింటరసము సురసప (త్రములు నీలివి త్రనములం 
గుంటకలగ రాకు కాచఆకు దేవదారు వీటి నన్ని టిని వేట్వరా. పదిపదిపలములం 
శెచ్చి పిప్పళ్ట శ్రీఫలములుం తుత్చాంజనను కమలయు మంజిష్ట లొడ్డుగ అగరు మామిడి 

టెంక నల్లగలువయు ఎజ్బగంధథము నీలి జీడివి త్రనములు కాస్సీ సం మదయ: తి సోమవల్లి 
ఆశ. ము చిత్రమూలము మద్ది చేలసున్తుడు ఇ మామిడి నేశేడు వీటిని కేటువేటుా నె 
చెదు పలములును తెచ్చి అన్నిటిని నూరి సిద్ధము చెసి పిమ్మట 74 పలముల తాడి తెల 

మును “తెలముక ౦ మెను నాల్లునె ట్లధికము7గా నునిరిక కాయలరభమును తీసీకొని కలిపి 
(అన్ని టిని ఎండ లో "పెట్టి తర్వాత వడియ గట్టి యినుప పా శీ, ములో పోనీ రఈయురిచవల 

యును. ఈతెలమును కాసటకును నస్యవిధికిని తలంటునకున ఉపయోగించిన నేత్రము 
లక్ష్ వికౌసము నిచ్చును. ఆయుష ప్య మును "పెంపొందించును, శిరోరో్ఞనులను వూరి డిగా 
పోంగొట్టును. ఇయ్యడి వ మవోనీల తైల మనంబడును. తలనెజియటను పోగొట్టును. 

ఉ శ్రమ మైనది. 

అథి భృంగ రాజభ్బు తాదులు. తా. 

న్, భృంగ రాజ రే పక (ం శిఖ్టవి లేన కల్క్తం, ఘృతం నన్యన 
పలితం హన్యా తృపాహయోగ తికి, 127. కాంజికావిస్ట శ కలక మజ్జి జ సచ్చి 

బ్రలౌహ గే యదర్శ_తాపా త్పతతి _ తెలం తే న్నస్య న్రు నుక్షణమ్, 128. 
కేశా నీలాలి సంకాశాస్సద్య స్పి ఎగ్గౌ భవంతి చ నయన శృవణ 
గ్ర్నా దంతరోగాంళ్చ హం త్యదః, 129° కాసీసంరోచనాతుల్య హారి 
తాలం రసొంజనం, అమ్హువిస్టైః ప్రలేపోయం వృవక చ్చ ్ టహిపూత 

రసాంజన విపాచితం, వీతం ఘ్బు 

తం నిహంత్యాళు కృచ్చా)మ ప హీపూతనాం. 181. రజనీ మార్క 
వమూలం విష్టం నీ కేన వారిణా తుల్యం, హంతి వీసర్పం లేపా ద్వరా 

an 



474 చ శ్ దత్త, ముఖరోగాధికారము, 

హాదశనా హయం ఘోరం, 182. నాగ కేసరచూర్హం వా శతధాత్తే 
సర్పిపా, విస్టా లేపో విధాతవో "స దాహే హై వ పాదయో 188 

ఇిమలిపీ తముతో కల్క- మువేసీ నేయి కలిపి సంటకలగరాక రసమునంన్న 

పక్వమువేసి నస్యము వేసిన తల"నెిరియుట మానును, విరిగి చెక్కు. ను గంజితోనూూ 

కల్కు_ము చేసీ రం ్రములు గల లోహయం త్ర మునం౦ందు ఎండకు ఎండించి నస్య ముగా | 

నుపయోగించిన తత్ణమే కురులం నలు పెక)-ను, ఇయ్యదియే పండ్లు కండ్లు చెవి మెడ ' | 

మున్నగువాని రోగములను పోగొట్టును, గోరోచనమును కాసీసమును పారితాళ మును 

తుత్తమును వీటిని సమానభాగములనుణా తెచ్చి గంజితో నూరి వృపకచ్చూ్యూ ఆహీప్రూ 

తనరోగ మలయందు లేచనచేయట మంచిది, చేదుపొళ్ళ త్రీ ఫలములు రసాంజనము 

వీటితో పక్యముచేనిన చేయిని త్రాగుటవలన చిర కాలమానుండే యున్న యహీహ్రూక్రన 
రోగములు నశించును. పసఫు సరటకలగం "కే వెళ్ళును సమానభాగములను చేకొని 

చల్లనినీటితో నూరి లేపన చేసినయెడల భయంకరములగు దంతరో గములును నశించును, 

మటీయును నూరుమారులు వడియకట్టిన చెతిలో నాగ శేసరముల చూర్షమును. కలిపి 

లేపనచేసినచో "కాళ్ళమంటలును నశించి పోగలవు. 

మ ఇట్లు చక్ర ద త్రయందు కుదర గాధికార ప, ప కరణము నుగ్గిసెను, 
EN 

శు 

౫౫. ముఖరోగాధికారము. 
జరి ఓస్టరోగమునక్రు సామాన్యములగు నుపాయములు. ర్రిత్తా- 

నో టప వకో పే వాతో నై శాల్యన్నేనో పనాహనహమ్్స్ మసి 
సే చె చై వనన్వే చ తెలం వాత "హానె వృతం 1 సదో భ్యంగ 

స్ప్నెహపానం రసాయన మి హోచ్యశే, (శ్రీ వవ్టకం సర్టరస సం గుగ్గు 

లుం సురదారు చ, య్వమధుక చూర్లం చ విదధ్యా రృ్రతిహారణమ్, 2. 

వేధం శిరాణాం వమనం  వికేక్షం త కృస్యపానం ర సభోజనం చ, న్టీ్త్రా 

న్ప్రలేవా న్పరిపేచనం చ పిత్త పసృ్హే. వ్వథ లేవు కగ్యాత్. 8, 
త్రరక్తాభి ఘాతోశ్లాన్ జలౌకాభి పపాచశేక్, ర త్రవిప్రధవచ్చాః 
శ్రీయాం కుర్యా ద్ర శెవత$ 4, శిరోవిరేచనం థూవు స్సే (దః కవ 

లఢారణం, హృతర శే ప్ర పయో కృవ్య 'మోస్టశోపే కఫాత్మ కే 5. లీక 

టు స్పర్టికా శూరః శూరశ్న యవళూకజళి వద్తం యు సకం విధాత 
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న్య మేతచ్చ ప పతిసారణం, మేదోే న్వేదితే ఛిన్నే శోధితే జ్యలనే హి 

త్ర, 0, శ్రి యరగు లి శత్రీఫలాలో ధ్ర భం సథ” ద్ర 0 వ్ర ట్ర్ సారణం, కాంతం 

చ ర్రశలాచూర్తం మేధుయు కన ప్ర లేపన, 7, "ఫర్షరస కనక? గ రికథా 

సాక ఫఘృుతృతె తల సింధుసంయు క్ష కం, సిద్ధం సీ సి కకవభుే స్ఫుటితోచ్చ 

టే వ్రణం హంతి, 8, 

వాత ప్ర కిొపముచేతగగు ఒష్టరోగమునందు చేడివకి యన్న యుచేత నావిరి పట్టవల 

యును. తలలోను ముక్కు_లోను సు వానియందు వాతహరములగు నస్య క్రియలను 

చేయవలయును, చెమటపట్టించు ట తలంటుట త్రాగుట యనునివి ఈరోగమునందు రసా 

యనము లనంబడును. సరళధూపము గుగ్గిలము జేవదారు మధుక మువీటి చూర్ణ ము "నెక్కిం 

చుట మంచిది. పిత్త ప్ర కంపితములగు నధగో స్థగొ గములందు నాడులను కుట్టుట్క విరేచ 

నమున కిచ్భుట చేదువస్తునుల తినిపించుట శీతలోదకముల చేత 'లేపనస్నా నాదులంను 

చేయవలయును. పీ త్త కము చెత్ర-నిన దానికీ జలగలను పట్టించుట మంచిది. తక్కి_సవొ 

ట్రియందు పీ త్రవిద ద్రధిక “చేసినచికిత్స నే చేయవలయును, కష్టము వలన ర క్షమునువారించి 

వచ్చినరయాన్ద గ గమునందు నాడీచ్చేదము విశేచనము పొగపట్టుట చెమట పట్టుట నోట 

ముద్దను ప ట్టుకొనుట చేయింపవలయును.. శొంఠి మిరియములు “పిప్పళ్ళు. సర్టి కాక్షారము 

జు ఉప్పులేనె కలిపిరాచిన ఓీస్థ్ర పాకము నశించును, మేదో జనితమగు దానికి ఇమ 

టపట్లించి శోధించుటయును కాల్పుటయును మంచిది. ప్రియంగు చెక్కా , త్రిఫలములు 
టు (UW 

లాదుగ వీటినినూరి తేనెతో కలిపిరాచిన హీతవుగును. నర రసము సనాగకేసరము ఎణి 
(=) 

మట్టే ధనియములు నేయి నూనె సిందూరము వీటితో సిద్ధము చేసిన తైలమును రాచిన 

పగ్గిలిసదియును గాయమైనదియను అగు నోష్టరో గములను పోగొట్టును, 

అఆ దంతకోగమున కుపూయ మాలు, రతా 

వో, నీ్తాబే స్ఫాత ర_ కేతు తోయ్ న నాగరసర్ష పాన్ , నిప్కాబ్వ 

ధ్ధ్య తి ఫలం ఇవాఇపి కుర్యా దండూష ధారణం, ప్రియంగవళ్ళ ము 

స్తాచ త్రిఫలా చ ప్రలేపనం. 9, కష్టం దార్ఫీ మ్టతోధిం సమంగా 

పాఠాతికా'లేజసీ క్సీత్రికా చ చూర్ణం నస స్తం ఫఘుర్ష ణం తద్ది్య్యజూనాం 

రక్తస్రావం మహాంతి కండూం 'పజాందై. 10. చలదం౦త స్థిరక రం కొ 

ర్యం ప వకుల చరణం, ఆ _రృగలదల క్యాథ గండూపో దంతచాలనుత్ . 11, 

" దంతవాలే హితం శవం తిలోగ్రాచర్వణం సదా దంతపుప్పు టే 

కార్యం తరుణి రక్తమోచనం, 12. సపంచలవణే త్రూరః మద్ర! 



476 చకృద త్త, ముఖరో గాధీ కారము, 

పృతిసారణం, దంతానాం తోదహారే చ వాతఘ్నాః కవలాహి 

క్క, 18. దంతా లేతు గండూపో వకుల త్వక్కృతో పాత; ;, మాక్షీ 

౦ వీప్పలీ సర్పి రి శ్రితం భారయే న్గుఖే, 14. దంతశూాలహరం పో క్షం 

పాన మిద మోవొోధం, వి నిస్త్రావితే దంతచేష్టే వ్రణంతు పతిసారల్నే 

క్ 15. లో ధ పత్తుంగ వధుక లామాశూనై రాఘా త్వరగ గండూ 

చే శీరిణో యోజ్యా స్పమోద్ర సృుతశర్క_రాః. 16. 

శీతాదనును దంతగోగమునందు కొంకి యావాల క పసాయములో త్రీఫలములను 

కూడ చే చర్చి పుక్కిట నుంచికొనవళయును, సంక ణపు చెక్క తుంగ మగాల' తిఫ త్రీఫలకు 

ఖు నూరి పటు వేయవలయును. కోష్టు మ్రూనివసఫు తుంగ ము 'స్తెలు లొద్దుగ ముంత విష 

బోెద్ది కటుకరి హి ణి బాగ సరళ వృత్షరు చెక్క వీటిని చూర్ణ ము చ పండ్లను తో 

మికొనినచో ర క్షయు కారుట దురద మున్నగు నవియన్నియును తొలగి పోవును. పాగడ్ల 

వైక్కను ననులిన కద'లెడి పంద్హుగట్టిపడును. నర్హగోరింట క'సషూయనును పుక్కిట నుంచి 

కొనిన పండ్లుకదలుటు మానిపోవును. నువ్వులును వసయును తినుచుండిన ప౦ంద్హక దశిక 

యందు హీ*తమగును, పుపష్పిపన్ను లందు తరుణములాోనువ్న రక్తమును వెడలించుట మంచి 

ద, పంచలవణములు యవక్షూరము వీటిలో "లేనెను కలిపి లేపన చేసిన ఫుప్పితొోలగి: 

పోవును. దంతతోదమని గాని దంతహర్ష మనిగాని యనబడు రోగమునందు వాతనా 

శకౌషభములతో కబలధారణ ముత్తమము, పండ్లుకొద లిన పొగడక సాయముతో" గట్టి 

పరుపవలయును. తేసి పిప్పళ్లు సెయ్యి వీటిని కలిపి నోటికి రాచికొనుట మంచిది. ఇ 

య్యది దంతకళూలముల పోగొట్టుటలో ముఖ్య మైనది, ర కృమును వెడలించిన దంతవేష 
ల 

న రోగమునందు గాయమును లాడ్డున పతంగము నుధుక ము లక్క... వీటిని కలిపి పొడిచే 

ఓ తేగెితోకలిపి పట్టింపవలయును. వేపముదలగు పాలవృతముల బెరడు" తోనగుకషా 

యములా తేనె చేయి చక్కెర కలిపి పుక్కిట నుంచికొనవలయును, 

= ప. డు పట్టుకొ నివోవుటక్రు చికిత్సలు, స 

శో శె శై శిశే హృతర నే కై చ లో ధ్యము సరసాంజనై 8 సన్న 
౧ 

దె డ్రై శృస్యకే లేపో గొండూ మే. శ్రీరణా హంతా 17. శ్రీయాం 

పరచే కుర్యా చృతాదోక్షాం విచక్షణ సంశోధ్యోధయతః 

కార్యం శిర శోపకుశే తత 18, కాకోదుంబరొకాగోజీ పత్రై ర్వి 
సావయే దృిషక్ యుకే లవతై స్పృవో్టషెకి ప తిసార స్రువయ ద్భిషక్, మెద్రయుక్తిక్న లవలై స్సవ్యోమైని ప్రతిసార 
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యేల్. 19. పిప్పల్య సృర్షపా శతా నాగరం నైచులం ఫలం, 

సుఖోదశేన సంగ్భహ్యా కవలం తస్య యో జయేత్ . 20. న స్తిణ దంత 

వెదల్ళే దంతనూూలాని శోధయుత్, తతః శూరం ప్రయుంబీల 

క్రియా స్పర్వాశ్చ ీతలాకి 21. ఉద్భృ శ్యాథిః దంతం తు తత్రోగ్ని 

మవచార యేల్, క్రిమిదంతకవ చ్చాత్ర విభేయో హీ విజానతా, 

22, ఇత్వాధిమారసం సత్షుదై) "రేతై శ్పూర్టె రుపాచేశేత్, 

ఫాఠశాొ వవా లేజోవతీ సర్ది కాయావళూక జై 3. 28, కాద్రః ద్వితీయ? 

క కక్క పటోల నింబ శ్రఫలా క సాయ ER 

ఆనీ Sp ల ద రట టో an త్రథా వనే, 24. శిరో విరెకశ్చ హిత ధూమో చై రచనళ్చ యః, నా 

క్ష్ న్రణహరం కర దంకనాఢ సషు కారయేల్ . 25. యం దంత మధిజా 

య నాడీ త దంత ముద్దే శేత్, 

దంతములకు కే ki శ్రిగ్రడోశను ట్ 

జే లూద్దుగతుంగము ౫ స్పెలు వీక్రిని నూర ప నెతొోక లిపి వట్టింపవలయును. క్షీ రవృక్షముల 

(చేవ మున్నగునవి) క పాయయుల చేతే చిగు బలం గట్టి పరుపవలయును. పరిదరమను రోగ 

నందు శీతోదమున కైన చికిత్స నే చేయవలయును ఉపకుళ మనుదానియందు వాంతి 
చేయించుట ఖేదికి ఇప్పించుట మంబది, కరువాత కుక్క మేడి గోభీనీటక పాయముతో 

శలగడుగ వలయును. మటిోయును శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు పంచలవణములు వీటిని 

నూరి తే నెలోకలిప సోూాటకిపూయయుటు హీతకరము, మటిఢమను పిప్పలి “తెలదిరిశన 
| రర 'శొంకి నీటి పృబ్బలివండ్లు వీట్తో కహాయముచేసి వెచ్చ పిచ్చగా పుక్కిటనుంచికొనవల 

యును. దంత వై దర్శకును గోగమునందు శ్యస్త్రనుతోోపండ్లను శోధింపవలయును, వినుట ర య —_ 

శ్షారమునుఇచ్చి శీత లోవణారముల నన్నిటినిచేయవలయును. ఎక్కుువపంటి నూడబెటికి 
పుప్పిపంటికివ'లెనే చికిత్స చేయవలయును. దంతములప పెటౌడి దుర్రాంసమును కోసి 

వైచి విషబొద్ది తేజోవతి సర్జి శరము యవక్షారము పీటిచూర్లములా తేనెను కలివి 

శేపసమును చేయవలయును. పిప్పలియు నింతకుశెండింతలు తే-సెయునుక లికి ధరింపవల 

యును, వేదుపాళ్ల వేపఆకు త్రిఫ కములు వీట్రిక పాయముతో పండ్లుతోమికొనుట ' మంచి 
ది, తలను కడుగుటయును మరచిది, శిరన్చుకు విలేచనమును గ లిగించునట్టిపౌనను పట్టుట 

పీతకరము. దంతరోగములయంఎదును నాడీగోగ ములయందును నాడ్మీవ వ మును పోనా 
టు జఉెషధనులనే యువయోగంపవలయును , 
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న్. ఛిక్వాధిమాంసం శన్చేణ యదినో పరజో భవేత్, 24, 

కోధయిక్యా దే బావి మారేణ జల నేన వ్యా గలి రె నని ని హన్య 

స్ట దశచే సమువేకఖ్రీ లే. 27. తేస్తా త్చమూలం దశన. ముద్దే ద్భృ 

న్న మస్థి చ, ఉద్ధ్భృ క తూ తనే దంతి కోణితం సంప వ సిచ్య కే 28 

రకాభియోగా 'చ్పార్య్వోశా ఘోరా రోగా భవంత 1 హీ చలము 

పుర్తి తరం దంత ముతో నాప హరే ద్భిషక్, కషాయం జాతి మదన 

కటుక స్వాదుకంట కై 8. 29. లో ధృ ఖాదిర ముజా యస్టా( హె హో శ్వాకి 

యత్కృతం, కైలంసంకోధనంతద్ధి + పహ న్యాద్దంతగ తాం గతిం. 80. కహా 

యం పరచతః క కృ తావిస్ల్యా లోధ్రాదిక లత, క ౦టకీమదనో యోజ్యః 

స్వాదుకంటోవికంక తః 81, సుఖోష్టా స్ప్నేవహాకబలా సర్చిప్క్ట్రై 
వృతస్యవా, నిర్యూహాళ్చానిలఘ్నా నాం దంత హర్ష సమర్షనాః, ప్ర, 

స్నెహికశ్చహితో ధూమః నస్యంహైహీక మేవచ, అహీంసన్ దంత 

మూలాని శర్క_రా ముద్ద రె ద్భి వక్, 88. లాశత్రూచూూస్ణై రధుయుశై 
రా 

స్తత సాం పతిసారయేల్ దంతహర్ష క్రియాం సావి కుర్యా న్నిర 

వశేవతః, a 

నాడీరోగముగలలోవంటి నూడ బెఖుకటయును మంచిదియే, వంద్దై "జెటీగినదు 

టో ఇల అటి FY టో ఛ్ జ ది ఇన లలో ర్థాంసమును శత్త్రముతో ఛేదించి నిప్పుతో గాని యుష్పుతో గాని శోధించ కాచపలయ 

ను, వెలిదవడలలోని యెముకను పంటిని యుేక్షించితి మేని కదులనేలేక పోయెదము, 

కనుక వెం దలంట పీకివేయుటయే మంచిది. పెదంతనుల నూడ బెటీకిన నెక్కువగా "సెక్తు 

రుకారును. అప్పుడు ఆ నెక్తుటివలన భయంకరనులగు రోగములం పుట్టును. కనుకబుకి 

మంతుండె ఆ వెద్యుండు కదలు చున్న ప్పటికి మె పంటిని ఊడతీయరాదు. జాపత్రి తి ఉన్పెక్తకటు 

హలీ వళ్లైరు లొద్దుగ కాచు మంజిష్ట్రము యస్టినుధుక ము నీటియందు సెద్ధను 

ట్ తైలము దంతరో గములను సంశోధించును. దంతములుక దలుట మాన్నును. 

లేనిచో లోభ్రాది కసాయుముతో ఫుక్కిలిం పవలయును. లోధ్రాదలగు న నొపధులను 

కల్క_ముచేసి యందు వాకుడు నుమె తయును వేర్చిపశ్తేరు పుల వెలగ టెలతెగడ ము 
— ఆయనో యం 0 య 

న్నగువానితో సి సిద్ధముచేసిన చేయి కలిపి పకషముచేసి వెచ్చవెచ్చగా చమగానుండు 
sd 

నట్టులు కాచవలయును, పొత'నాశ కములగు నౌవధులతో' సిద్ధముచే చేసిన కపాయమును 



జరి ' ఆంధ, తాత్పర్య సహితము, 479 

ఇన్బుటవలన దంత హర్ష గోగము (చి సళ్ళుప్రూచుట) నశించిపోవును, న్నేహసహితమగు 
న | య + 

ధూమమును నస్యమును చేయింపవలయును, దంతమూలములను కొటీకి వేయుచుండె 

డి శర్క_రను వెద్యు(డు క నిపట్టి శ స్ర్రయుతో తీసి చేయవలయును. తేటువాతదానిసెని 

తేనెలో కలిపిన లక్క_చూర్హ్మ మును చేయవలయును, దంతహర్ష రోగ మునకు చికిత్సను 

ఫ్రా రగా చేయవలయును. 
జాలి 

0 దంత కా పాలిక రో గములక చికిత్సా. an 

2 క్ల 9 వ = కో, కపాలికాః కృచ్చ్చసాధ్యాః తత్రాప్యేషా క్రియామతా, 

హా 2 జ ధ్ 
జయే ద్వినావలై స్పీ ఏన్నమచలం కిమిదంతేకం, లిర్, తథానవిడై ర్వాత 

oo] 0 ఇ భి జు నెం 0 EE జాం 9 

జెలి స్నహగండూషధథారశణై 8, భధ్రదా ర్యాది వర్ధాభూలేపై స్సు 

గ్గే భోజన క, 86. హంగు సోప్టంతు మతిమూాన్ క్రిమిదంలేషు దావ 

యేల్, బృహతీభూమి కదంబక పంఛాంగులి కంట కారికా కా(౫ 8. 27. 
QQ 

గండూపసె లయుతకి శ్రీమిదంతేక వేదనాశ మనః, సీలీజంఘా వాయ'స 

ఇ య ష్ భాం ~~ నగ ఎ న 
జంఘాసు గుగాదీని ౦తు మూలమేకై కం, సంచర్వ ఫ్రిస్టానందళన విధృ 

తం దశన క్రిమి వాతినం ప్రాహుః, 88, చల ముద్ద్భత్య వా స్థనం ద 

హేత్తుసుపిరస్య వాం 

దంత కా పోలికారోగములు కచ్చ సాధ్యమయులు, ._ అయినను ఈదిగువచికిత్సను 

చేయుట య త్రమము, దంత కియలయ దు వాతమును పోగా శుడి ,తేలముఖు మున్నగు 

వానిని పుక్కిట నుంచికొనుటల చేతను విస్రావణముల'చే తను చెమటను ఫుట్టింపవల 

యును. తుంగముగాలం న్రూనపసపు గేరు వీటిని లేపన చేయవలయును, మృదువు లగు 

ఆహార యులభుజింపవలయును. శ్రైమిదం౦కేము లయందు బుద్ధిమంతులగు వెద్యులువెచ్చని 

యింగువను ధరింప చేయవలయును, నీలికాచి చేక్కు ఆముద ఫువిత్తులు వీటితో -నెన క పూయ 

మునందు తైలమును కలిపి పుక్కిట నుం చికొనవలయును. లేకున్న నీలి మున్నగు వానిలో 

'ేదాని యొక్క_చెక్కను-గాని 'వేరునుగాని పంటిసందున పెట్టికొని నమలినచో పురు 

గులు పడి పోవును, కదిలిన పల్లు నూడ చెలికి ఆచోటును కాలర్చుట మంచిది. 

క్ర ్రీ విదా ర్యాద్మితెలము, కియా 

శ్లో. తతో విదారీయస్ట్యాహ్యు శృంగాటక క శేరుభి 89. _తె 
లం దశగుణం తీరం సిద్ధం నన్వేతు 'యోజయేిత్ , హనుమో నే సము 

దఫా కార్యా చార్జిశవత్కా్యాయా, 40, ఫలాన్యవ్లూ వి తాంబు రూమి 



న్నం దంతధావనం, తథాతికఠినా నృత్యూ న్ల నంతరో-ే వివర్ణయెత్ , Al, 

న ప్పచ్చదార్క_దుగ్గాభ్యాం పూ పూరణం క్రి మిదంతనుక్, జీవనీయీన రండ్రా 

ర క్రిమిదంత్ ప్ర పపూరణం. 42, అక్క ఖే రేణై క యోగ వ్వస దో 

వశస్యలే, ద్రోణపుప్పీద వః ఛునమధు తె తెల సమాయుతః, 48, క్రిమి 

హోతవినాశావమో కార్యం ర్ల స్య పూరణం, పటోల కటు కావ్యోష పా 

g రి ర ధుయుతో లేపః కనలో తామైంధవభా రై ః hh, చూన్టై కృధు రుకి మధు తైల 

కెక్కి జిహ్యరో-గేము కర్తవ్యం నిథాన మిదము త్రమం, 45, ముస్తామ 

ధుకనిర్షుండీ ఖదిరోలిరడారుభిక్క సమంజిస్థా విడంగ్రైళ్చ సిద్ధం తైల; 
హరే త్కి_)మోన్. 46. 

విదారీకంద యప్రిమధుక ము శృం గాటక యు (సింగా డాదుంపలని యందురు 

క శేరుకను నెడికంద వీటికల్క_ములో తై తె లమయును కలిపి తలము కంశు పది రెపైక్కు_వ 

పాలను చేర్చి పక్వముచేసి నన్యముగా న పయోగింపవలయును. పహామమోతరోగమున 

కగు చికిత్స లనుచేయునది. పక్కముకానిపండ్హను చల్ల నీటిని వేడియన్న మును వీనితో పండ్లు 

రుద్దికొనుటమంచిది. గట్టిగానుండు భక్ష్యములను దంతరోగయు కలవాండు వద్రంక్రొన 

వలయును, ఏజాకులభాన్న జిలీడు వీటిపాలతో (క్రీమిదంతము లను తడుపవలయును, 
య 

లేక దోణపుష్పపురసమునందు సముద్రపు నుజుగిక లిపీ చేసెను నూసెనందు కళ్ళిపి ప్ప 

క్రి_ట సుంచికొనిన దంతరోగములు నశించును. దీనినే జిహోషరోగములకు చేయుడి, 

తుంగముస్తెలు యష్టిమధుకము సీలిచెక్క కాచు వట్టి వేళ్లు 'జేవదారు వేక్కు మంజిష్ట 

వాయువిడంగ నులు ౮ వీటితో సిద్దము చేసిన తైలమును. సేవించిన క్రిమిరోనములు 

నశించును 

అఆ జివ్వాగోగచికిత్సా (నోటివూతలం). తా- 

న్లో, ఓష్టవకో పేనిల జే యదుక్తం ప్రాక్ చికిల్సితం, కంట శేవ్య 

నిలో శేషు త త్కార్యం భిషజాఖలు. &7,.పి 'శ్రేకేషు ని ఘృశమేషు నిస్సు 

ణే దుష్షోణితే, _పలతీసారణగండూ పాన్నస్యం-చ మధురంహితం, 48. 

కంట శేషు కఫ్లోళ్టేము లిఖ తేప్వస్ఫజః కు య్మేవిబ్చల్యాదిర్థ భుయుతేకికా 

ర్యంతు ప, వతిసారేణం. 49, గృష్షీయా త్కబలాన్వాపి గారసర్ష ప సెం 

ధచవైః, పపోలనింబ వార్తాకమారయూపె. మెళ్చభోజ యెత్ . 50. 'జివళ్ళజా 

డ్యంచిరజం మాణక భస్మ లవణ ఘర్ష ణం హాంతీ, ఈషత్స్నుక్ తీరా 



ఆంధ్ర తాత్సర్యసహి తము, 481 

శక్రం జంబీరాద్యమ్లు చర్వణంవావి, 51.కర్క_టాంఘీ శీ రపక్వఘృ తాభ్యం 

శేననళ్వత్కి దంతళబ్దః కర్క_టాంఘిలేపాద్వా దంతయోజితాత్ , 5£, 

ఉపజిహ్వాంతు సంలిఖ్న మా రేణ ప్రతిసార యెత్ , శిరోవి రేక గండూవ 

ధూమెరేనాంనిపాచయేత్ + రల, వ్యోషకూైరాభ యావహ్ని చూర్చ మేత 

త్ప్యఘర్ష ణం, ఉపజిహ్వాప, శాంత్యర్థ మేతే స్రైలం విపాచయేత్. 54. 

ఛిన్నాంఘ శేద్దల కుంకీం వ్యోపోగ్రాకు దసింధుజై 9 కుష్టోషణవచాసిం 
ధు కణా పాఠాస్పవై రవి. 55, సత్" దై క్ ర్భిషజా కార్యం గలశుంఠ్వ్యాపి 

సుర ణం,ఉపనాసావ్యథోవా నిగలళుంఠీమ శేపత 56. గలళుంఠకీ హరం 

తద్వశ్ళేఫాలీ మూలచర్వణం, వచా మతివిపూం పాఠాం చాస్నాంకటుక 

రోహీణిం. 57 నిపష్కా్వాథ్య పిచుమర్దంచ కబలం తత్ర యోజయేత్ , 

నాయవువలననగు సూస్టపౌక రోగమునందు తొలుతంజెప్పంబడిన చికిత్స నే 

వాతమువలన ఫు స్తైడి జిస్వోక ౦టకరో గములకును చేయవలయును, పీ త్తజములగు జిహ్వా 

కంటకదో గములకు వరిపీడిగల పదార్థమలతో రుద్ది ఇెడుర క్తమును వెడలించి మధురౌష 

ధములను పూసి మధురౌనధులను ఫుక్కిట నుంచికొనవలయును, నస్యవిధులను చేయనవ 

లయను, కఫోత్సన్న ములగు కంటక ములకు దుస్ట్రర క్తమును వెడలించి పిప్పళ్లు శొంఠి 

మిరియములు నూరి లే నెతో ప్రూయవలయును, లేనిచో తెల్ల ఆవాలు సైంధవలవణ 

' ము వీటిముద్దను పుక్కిట నుంచికొనవలయును. చేదుపౌళ్ల వేప వాకుడు వీటితో సిద్ధము 

చేయంబడిన గంజిని త్రౌగవలయును, మాణకభ'స మును ఉప్పును రుద్దిన జిహ్మ్యరో గము 

చిరకాలఫుదియొనను నశించును, లేనిచో నిమ్మకాయ మున్నగు పులుపు పదార్థములను 

తినినను నళించును, వృషభమను ముల్లంగి వరు పాలునేయి. వీటిని పక్వముచేసి 

దీనిని రాచిన జివ్విరోగము పోవును వృషభమూలికను నూరి వట్టించినను పుడ్గసందున 

నుం చికొనినను దంతముల కడకడమను ధ్వని నశించును. ఉపజిస్వాూను గీచి క్షారకుతో 

ప్రూయవలయును, మటియును శిరోవిలేకము పుక్కిలింత ధూమపానము వీటినిన్ని చే 

యవలయును. శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు యవక్షారము కర క్కా_-యలం చి త్ర మూల 

ము వీటిచూరమును రుగినచో గాని వీటితో సిద్ధము చేసిన తెలమును రాచినంగాని 

నాలుక మొద్దుబారుట కపోవును, “మెిడక ణితిలాా శద్రుముచేయించి అచ్చోోట శొంఠి 

మిరియములు వీప్పళ్లు వస లేనె సముద్ర ఫేనము వీటితో గాన్ని కోస్టు పిప్పళ్లు వస సము 

ద్రఫేనము అగరుళొంఠి నీటిని నూ ర ేనెగలిపి పట్టువేసినను గలకుంకి (కణితి 

తగ్గిపోవును. 
R21 



482 చకృద రే. ముఖరోగాధికారము, 

తరి కంఠ రోగచికిత్సా. de 

స్లో. మారసిద్దేషు ముద్రేషు యూప శ్చాప్యశనే హితాః క, 
కుండి శర్యళ్స షేకూర్తేసంఘాలే తాలుపుప్పుకే ఏవవవ విధిః కార్యో. 
విశేపశ్ళత్త )త్రుకర్శణి 59, తాలుపాకేతు కర్తవ్యం విధానం వీ త్రనాశన 
న్నేహ న్యేజాతాలుకో చే. విధిశ్వానిల నాన 60. సాధ్యానాం రో 

పాణీనాంతు హితం శోణిత మోక్షుణమ్, ఛర్షనం ధూమపానంచ గండ్లూ 

పోనస్యక రృచ, 61. వాతికీంతు హృ తేరశ్తేలవతై కాక పతీసారయేత్్ స 

ఖోన్టాండాా సెలకబలా స్థ రయేచ్చాష్య భీళ్లశః, 62, పకంగా కరాళ 

క వే పె ్రికీం ప ప్ర తిసారయేత్, శ్వ తావిడంగదంతీవు సు సిద్ధంతె తలం స స్రైం 

ధవం, 68 న నస్యాకర్త, ణి దాతవ్యంక బలంచకఫోచ్భ్చ) యే, పి త్రవ త్సాఢ 

య్ బె ద్యెద్యో రోహిణీం ర కృసంభవామ్. 64. విస్తావ్య కంఠ శొలూక్రం 

సాధ యే త్రుండి కేరివత్ , వకకాలంయనాన్న౦ంచ భుంజితన్ని గ్గమల్చశ 1 

65, ఉవజిహ్విక వచ్చొవీ సాధయు ద్దధిజిప్వ్యా కాం, ఉన్నా మ్య జిహ్చమా 

కృవ్య బడిశేవాథ జిహా్విక౦,. 66. ఛదయేన్ల ండలాగ్రైణ తీక్షోషిరర 
౯ క్లికిఖెల్న 

ణాదిభీకి ఏకబ్బందంతు విస్రావ్య విధిం కోధన మాచ శేత్, 67. శిలాయ 
శ్వాపియోవ్యాధి స్త సంచ శ సె _స్ట్రేణ సాధయేత్, అమర ,స్థంనుపక్యంచ 

శోథయే ద్దలవి ద ద్రథిం, 68, కంఠరో ₹వ్వసృృజ్లోత సీ సె, సు ర్నస్యాదికర్మ 

చ, క్యాథపాతం తు డార్వీత్వజ్నింబ తార్గ కలింగజం, 69. హరీతకీ క్రపా 

యోవా పేయో మాకీ కసంయుతేకి కటుకాతివిపూ దారుపాఠాము స్ట 
కెలింగకాకి గోమూత లక ్టథితాః సుయాః కంఠరోగవినాళనాః. 

కుండీకయు అర్యధు షము కూర ము_'సంఘూతము తాలుపుప్పుటము అనునీరోగ 
: ములయందు ఇారపదార్థములతో సిద్ధము చేసిన "పెసరపప్పు గంజినిఆహారముగా పెట్టు 

టమంచిది. ఈరో గములన్నిటికిని ఇయ్యాదియేవి ధానము కానిశ్ళస్త్రకర మునందు అధిక్య 

ము గలదు, తాలుపాక రోగమునకు పిత్తనాళక చికిత్సను చేయవలయును. తాలు క్లోష్ష 
మునకు స్నేవామును స్వేదమును ఇప్పింపవలయునా, వాతీనాళకవిధులను ఆచరింపవల 

యును, రోహిణియను రోగ మునందు నెత్తురు వెడలించుట మంచిది. వ్ర్జి థూమ'పొనము 
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నస్యకర్శ ఈవిధులను చేయవలయును, వాతమువలననగు రోహిణిరో గమునకు నెత్తురును | 

చెడలించి ఉప్పు నూరీ కట్టవలయును. మాటిమాటికి వెచ్చ వెచ్చని తైలముతో కాెచవ 

లయను. పిత్రోత్సన్న మగు రోహీణీ రోగమునకు తే నెమెనము కండచక్కె.ర లేనె వీటి 

పట్టుహీతకరయు, ద్ర్రామపరూపక ము వీటికహెయమును పుక్కి_టనుంచి కొనుటయు శ్రమము. 

కఫోత్సన్న ములగు రోహిణులకు బూజు కటుకరోహీ*ణి నూరిపట్టును చేయవలయును, 

శెల్లసంభాలు మా రేడుచెక్కదంతి చెట్టు ఏటి వేళ్లతో సిద్ధము చేసిన 'తెలమునందు సైంధ 

నలవణమునుక లిపి క ఫోత్సన్న ములగు రోపాణు అకు నస్యవిధి గానుసయోగ
ిం చిన దూరము 

లగును. రుధిర త్పన్న రోహిణులకు పి త్తపువాటివ లె నేచికిత్స చేయవల యును ,కంథ శాలూక . 

ేహీణులను ర కృముగు శ్ర వింపం జేసి ఇండి కేరికివలె నే చికిత్స చేయనలయును. యన 

భోజనమును ఒక్కపూట భుజింపవలయును. గురుభో జనమునుకొలది-గా తీసికొనవలయు 

ను. అధిజప్య్వాకారోగ మును ఊపజిహ్వికలకువలె నే లాగి బడిశమను శస్రము చేతఖేదిం 

చి తీక్ట్య ములగు పడా ర్థములను రుద్దవలయును, ఏకబ్బందమనుగళ రోగ మును రక్తమును 

స వింపంజేసీ థోధిం వవలయును, నిలాయువను పేరుగల కంఠరోగ్గమును శ్షస్ర్రయుతో షే 

ని కట్టుంగట్టవలయూును,. మర్మ స్థలములం దుండక చక్క_గాపక్వ మైన గలవిద్ర ధిని ద్రోవి 

చేయవలయును, కంధరోగమునకు రకృమును స్క వింపంజేయుటయును నస్యవిధులను 

చయటయను మ్రూనివసపు లవంగ పుపట్ట చేపకాయ కొడిసెపాలవిత్తులు కర క్మా_యవీ 

ట్రికహాయములాో తే నెకలిపికొని త్రాగుటయును గ్రేస్థ్రము. కటుకరోహి ణి అతివస నూని 

పసపు అగరుశొంఠి తుంంగముస్పెలం కొడిసెపాలవిత్తులు వీటిని ఆవుపంచితయుతో కఫా 

యము (జేసీ త్రాగిన కంఠ రోగములు ఫూ ర్తిగా నశించును, 

న్లో గుడధూమో యవశ్రూర 8 పాఠావ్యోపార సాంజనం, 71. 

శేశోహ్యత్రి ఫలాలోవాం చిత్ర కశ్చి త్ర చూర్ష్మితం, సమో ద్రం ధారయే జే 

త్ర ద్దలరోగ వినాశనం, 82. కాలకంనామ తచ్చూర్లం దంతజిహ్వాస్య 

రోగనుత్ ,విప్పలీవిప్పలమూల చవ్య చి త్రకనాగరైః స రికా మూరతుల్యాం 

శె శ్చూర్గోయం గళ రోగనుత్ . 

ఇంటిలోనిబూజుయవక్షూరము అగరళొం6 శొంఠి మిరియములు పీప్పళ్టురసాం జన 

ము లేజోవంతి తాడియుసిరికలుకరక కౌయలు మండూరము చిత్రమూలము వీటినిచూర్హ. 

ముచేసీ తే నెళో కలిపి సోటికిరాచికోనిన నుఖరో గము లన్నియు నశించును, ఇయ్యాది 

అన్ని గళరోగములను వూ ర్హిగా పోగొట్టును, ఈ 5 లకమనుచూస్థము పండ్లు నాలుళ్ల 

నోరు "మొదలగు వానికి గలుగు ; జబ్బులను పోగొట్టుణు, పిప్పళ్లు మోడ్ చోవ్యేయు 
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వి 

చీ క్రమాలను శొంఠి సర్టికాశ్షారను వీటిని సమానిభొగములంగా చేర్చి చూర్తముేక 
ea 

శేవించిన గలగోగములు నశించిపోపును, 

6 వీరేకచూార్లము. ర్రిజా- 

న్లో, మనశ్శీలాం యవశారో హరితాళం సపసైంధవం, 74, 

చార్వీత్వ క్చేతి తచ్చూర్డం మాత్వీ కణ సమాయుతం, మూార్భితం ఘ్ళ 

తవుండేన కంఠరోగేషు థారయీత్ . 75. ముఖరోగాషు చ శ్రేష్టం వ్చీగ్ర 

కం నామ కీ ర్జితం, 

నుణ్రిశిల యవక్షారము -సెంథవలవణము హారి దలము న్రూనిపసపు అవంగపుపట్ట టు 

వీటినిచూర్థ ము చేసి అందులో "లే నెకలివీ పిమట ఘృతమండములో భావనవేసీ ఈచూ 
6 

ర్హమును ముఖమునందు ధరించిన (నోటిలో నుంచికి నిన) ముఖరోగము లన్ని (టిని 

పోగొటును, 
రి 

న్లో యవా గ్రజం చేజవతీం సపాఠాం రసాంజనం డారునిశాం 

అ లిగా | 
క, డికా 

శ 

సకృష్ణా*ం, 76. తేద్దణ క ర్యాద్దు ౦ముఖేన తాంధారయే తృర్యగళా 

మయీషు, దశమూలం వీచేదుప్తం యూషం మూలకులు త్ధయాః 77 
అం కా ం 

థీ లేమురసగోమరూత్ర, దధి ముస్త్వమ్లుకాంజి కై విదధ్యా త్కబలాన్వీ 

త్యుదో వం-తెలంఘ్ఫ తై రపి.78. పంచకేలక తా సపృతేలా మరి చత్వ చ 

పలాశముష్క_క శర యవత్రారాక్చ్స చూర్జి తాః, 79. గుజేపురాణే 

కరథి చే ద్విగు జేగుడికాః కృతాః, కర్క_ంధు మాత్రాస్సష్తాహం స్థితాము 

జ oY నారీ జము రష. అగ అ ధా మస అద ం 

ప్కక భస్మ సి, కంఠరోగేషు సర్వేషముథా ర్యాన్బు నరమ్భృుతో పమాః: 

యవక్షారము లేజోవంతి అగరుశొంకి రసాంజనము మ్రానిపసపు పిప్పళ్లు వీటిచూ 

రును తేనెలో కలిసి మాత్రలను కట్టి పుక్కిటనుంచికొనిన గళరోగము లన్నియున్మ 

నశించును, దశమూలములక పొయను లను వడిగా లోగ వలయును. లేనిచో ముల్లంగి ఈ 

'లవలు వీటితో సిద్దమువేయంబడిన యూషము నైనను సాలు వెజకురసము గోమూ క్ర 

ము గంజి వీటిని గాని పుక్కిటం బెట్టుకొనవలయును. దోషపునుసారముగా  నేతినిగాని 

"తైలమును గాని ధరించిన కంఠరోగములు నశించును. పిప్పళ్లు మోడి వంకి 

చవ్యము చిత్రమూలము తాడిళప త్రి అవంగములు వీలకులు మికియములు అవం౫ఫుప 

ట్ట మోదుగ కారము పాటలీ వృక్షపుళ్తూరము యవశ్షూరము వీటిని చూర్ణ ముఇేసీ శరడు 
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ఇట 'బెలఫు కహాయముతో శేగుపండంత మాత్ర అనుగాచేసి ఏడురోజులు పాటల 
రా యm 

వృక్షపు బూడివలాోనుంచి సేవించిన సంపూర్ణము గా కంఠ రోగములను పోగొట్టును, 

' థి ముఖరోగ మునకు ఇతరము అగు చికిత్సలం, రత 

త్రి ్ట నా ' మ ర శ 

వో, నమూ త్రస్విన్నాం ఫివాంతుల్యాం మధురీకుష్టతాళ కె 81 
ap) 

అభ్యస్య ముఖరోగాం స్తు జయే ద్విరస తామపి, వాతా త్సర్వ సరం చూశ్చే 

Qe 

రవజి 8 పతిసారయేత్. 82. తెలం వాతహానై స్పీధ్ధం హీకం కబళన 
Uy య ౧ గాథ 

స్వయోాః, పిత్రాత్తశే సర్వరసే ళుద్దకాయస్య దేహినః. 88. సర్భపి త్త 
5 క్ర ద త్త 
హరః కార్వః విథి ౨ శురశీతలక్కి పతిసారణ గండూపా న్లూమం సంతో 

ఆ ow డా 

ధనానిచ. 84. కఫాత్య కే సర్వస రెక్కమం కుర్యా త్క_ఫాపహం, ముఖ 

షాకే శిరో వేధః శిరకకాయవి రేచనం. 85. కార్యంచ బహుధా నిత్యం 

పత స్వ చర జాలిపతొ గ స డారగి౦ఫ కి 
డాతీపత్రే స్ట చ గణం, జాతీపత్రా సృ కొద్రా ఊ యాస దాగ్వీపల తిక . 

86. కథః మో ద్రయుత ్లీత్రో గంయాపో ముఖపాకనుత్ , కృష్ణాజీరకకు 

శం దయవానాం చూర్తత త్రషహోత్ . 87. ముఖపాే విణ శ్లైదచార్లం 
© వం 

య ౧ 

ధ్య ముపశామ్యతి, గ సొంజనం లోధ)వుథాభ యుచ మనశ్శిలా నాగర 

7రికంచ 88. పా హరిద్రా గజవిప్పలి చ స్యా ద్యారణం త దృయుతేం 

నుఖ స్య, 

సోమూత్రయుతో తడిపి పెట్టిన కరక్న్యాయలు ఉసిరిక కోష్టు తాడిశవత్రి నీ 

టిని చూర్చ ము చేని భక్మించిన ముఖరోగములును అసహ్యాతేయను నశించును. వాతము 

వలన సర్వసరరోగము ఫు స్టైనేని ఉప్పును రాయవలయును. లేక వాతనాశకములగు 

నొపషధులచేత తయారుచేసిన తైలమును నస్యవిధి గా నుపయోగించుచు దోనినే పుక్కిట 

నుంచికొనవలయును, పీత్తపు సర్వ సరములకు విలేచనముతో శరీరమును నిర్మలము చేసి 

బాగుగా చల్లని తియ్యని పి త్రనాశక విధుల నొనర్పవలయును. కఫోత్సన్న ములగు వా 

ని యందు ప్ర తీసారణము పుక్కి-లింకే ధూమపానము సంశోథనము నగువీని నన్నిటిని 

చేయవలయును. ముఖపాక రోగమునందు నాడీ'వేధనయును శ్రికోవికేచనమును చేయవు 

'యను, ప్రతిదినమును జాపత్రిని తిశట మంచిది, జాపత్రి తిప్పతీగ ద్రాకుతీటకనీంద 

సూనిపనపు త్రిఫలములు వీటీకషాయమునందు తేనెను వై చికొని చల్లార్చి పుక్కిటనుంచి 

కొనిన ముఖరోగములు నశించును, నల్లజీలక జ్ర కోష్టు కొడిపెపాలవితులు వీటి చూర్ర 
i 

శారి a) 

మును మూడురోజులు పుక్కిట నుంచిక నిన ముఖపాక ము దుర్తంధము గోయములు్లే దము 
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మున్నగునవి యన్నియును నశించును. రసొంజనము లాద్దుగపూవు కరక్కాయ మణిశీల 

కొంకి ఎజ్జమట్టి అగరుళొంకి పసప్తు నీనుగు పిష్పళ్టు వీటిచూర్లము లే నెతోకలిని కి 
ట నుంచికొనిన హీతకర మగును. = 

హార పటోలాదిక షాయము, లితా- . 

కో పటోల నిబజంబ్వామ్రమాలతీననపల్ల వొక, 89. పంచ 
పల  వజ్ళక్ట 8 కపూయో ముఖధథావనే, పంచవల్క_ క పొరోూవా త్రి 

లాక్యాథ ఏవ వా, 90. ముఖపా కము సత్షైద్ర! ప్ర యాజ్యోముఖధోన 
నే, స్వరస స ఏథిత్ దాళ్వా ఫఘనీభూతో గస శ్రీయా 91. సతీ "ద్రా 

ముఖరోగా సృగ్గోషనాడ వణ వాపప సప ్పచ్ళేదోశీరపటోల ముష స్త 

హరీతక్తీ తి క్త రోహిణీఖిః 92, యష్ట్యావ్టరాజద్రుము చందనె నైశ్చ 
ర 

'కాథం పిచి త్చాక హారం ముఖస్య, పటోలశళుంరీ తీ ఫలావిశాలా 

తాయంతి తికా దినిశామృతాొనాం, వీత; కపూరురూ మధథునానిహంతి 

ముఖే స్థితే శ్చాస్య గదా న శేపాన్, 94, క్యథిత (స్తీ (స్రీఫలా పాఠామృ 

న్వీకాజాతి పల్హవాక్కి ని సువ్యా భత్షణీయ్యావా త్రి తి ఫలాముఖ పాక హో, 

95, తిలానీలోత్సలం సర్పిశ్శర్క_నాథ్నీర మేవచ, సమదో దగ్గవక్ట స్య 

గండూహోదాపహాపాళకనుత్ . 96. _లైబేన కాంజికే నాథగంనూ వళ్చూర్హ 

డాహాహ్మో, ఫఘనకుషై. లాధాన్యక య్. మ ధ్వెలవాలుకాక బళషి వద 

నేతిపూతిగంధం హారతి సురాలశునగం ధంచ. 94, 

చేదుసాళ్ల వేవవిత్తులు నేశేడుపండ్లు మామిడి చిగుళ్ళు మాలతి చిగుళ్లను గాని వంచ 

పల్హవములను గాని తెచ్చి క పాయమును పెట్టి నుఖమును కడిగకొ నుట శ్రే ప్టము, బంచవ 

ల్క-ముల క షాయమునందుణాని త్రిఫలయల క సాయమునందుగాని అేసేష లికి ముఖపా 
క రోగమునకై ముఖమును కడుగుటు మంచిది, మ్రూనిపసప్రు క పైయమును సెట్టి గట్టిపడిన 

సీమ్లట తేనె? గలిపికొని ముఖమునం దుంచికొనినచో ముఖదోగములు ర క్రపుదోషములు 
నాడీ వ్రణములును వశించును, ముయ్యాకుపొన్న పట్టి వెళ్లు చేదుపొళ్ష్ల తుంగము నె సాలు కరక 

కాయలు నేలవేము కటుక రోహిణి యష్టిమధుకము చందనము వీటికహాయయులో లేచె 
ను కలిపి ్రౌగిన ముఖదోగములం నశించును. జేదుపొళ్ళ శొంఠి “త్రి (త్రి ఫలములం క్రొడీగా 

సాల వీత్తులం త్రాయమాణము కటుకరోహీణి పసపు చ్రూనిపసప్రు లతా వీటిని కషా 

యముజేని చేనెను కలిపి త్రాగిన ముఖసంబరభ ము లగు రోగము అన్నియును తొలగిపో 
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వును, త్రీఫలములు అగరు శొంఠి దాక జాపత్రి వీటిక సాయసును గాని త్రి త్రిఫలములను 

గాని ఫీసం చినయడల ముఖ పాక రోగములు తొలగిపోవును. తిలలు నల్లగర్యలు చేయు 

కలకండ పాలు పీశిలాశ "జేనెను కలిపికొని పుక్కిట నుంచికొనిన చో, దగ్గముఖుపు 

ముఖపొక రోగముగూడ తొలగిపోవును, తెలమువేత గాని గంజతోాని పకట నుం 

చికొనినంముఖదాపూము నశించును, కుంగముసెలు క్స్టు వీలకులు ధనియములు ముల్లం 

౧ తేనె వీలువ వీటిని ముద్దగా చేసీ నోట నుంచికొనిన దుర్తంధము కలువల న ఉల్లిగ 

డ్లలవలన గలిగడి కంపు-నెనను నశింప: చేయును. . 

ధ్ర నాహాసవహాచర'తెలము, pal 

న్లో తులాంతథా సీలకురంటకస్య ద్దొ, వశేంభసంనం శ శ్రృవయెద్యధా 

వత్, పూర్ణా చతుర్భాగరనేత్ఫుతె లం పదేచ్ళనై రర్భపల ప్రయు కైక 

98. కల్కె_ర నం తాఖదిరారి మేదజం బ్వొమ్ర యస్ట్వమధుకోత్చలా నాం, 

త శ్రైలమాశ్వేవ ధృతం ముఖేన ఫ్ ద్విజానాం విదభాలి సద్యః, 99, 

నల్లగోరింటను నూరుపలములును తెచ్చి ధ్రోణవు నీటిలో 'నైచి పక్షము జేయ 

వలయును. నాలుగవపొలం బాకీ యండున ప్పుడు కృనుము చొప్పున తె తెలమును కలిపి 

సన్న ని మంట కైని పక్వము చేయవలయును, దానిలో ౫ తిప్పల? కాచు దుర్హంధముగల 

ఖదిరము స శదు ఉసిరిక యిష్టిమథుకము కలువ విటి నన్నిటిని అరపలము చొప్పున 

వైచి కల్క_మును చేసీ ఊడుకుచున్న ఆ తెలములో పోయవల యును, పీమ్మట దించి 

ఈ తైలమును పుక్కిట నుంచికొనిన పండ్లు క దలుటను పోగొట్టును. 

అధి చండ్ర, “తెలము. థ్రిజ్రా- = గ 

న్లో, అరిమేదళృక్ళలకళల్ మభినవమాహో్టం ఖండళ! ఈ ల$ 

త్రోయా ఢశె శ్చతుర్భికి నిప్కా్యథ్య చతుర్ధశేపేణ. 100. లేనక్వాఖేన 

మతిమూం౦ -స్టిలస్యార్థాఢకం | విపచేత్ , క్క రతసమాంతై ర్యంజిష్టా 

లో ధ్రమధుకానాం, 101, అరిమేదఖదిరక టృలలా మాన్యగోధము స్త స 

సూ మైలానాం, క ర్పూరాగురు | పద్మ కలవంగ కంకోలజాతీ ఫలానాం, 

102. క్వతంగా రిక వరాంగకుసువు ఢాతకీనాం చ సిద్ధంభ మగ్వి దధాన్ధది 

దం ముఖో ల్రైషు రోగేము. 108. పరిశీర్ష దంత విదథి ౫ శిర శీతాద 

దంతవా వేష, క్రి మిదంత దారణ చలిత పదుస్థ్మాంసావళీ శ్లేష, 

ముఖ చాగ్లంఖ్యే కార్యం ప్రా పాగు శే పామ యేషాతైల మిదమ్, 104, 



488 చక్ర ద త్త....౫౫. ముఖరోగాధికారము, 

దుర్చంధముగల చం డృచెక్కను నూరుపలములు తెచ్చి ముక్కాలు చేసి ఓక్ష ద్ర 

ణపు నీటితో కహాయమును కాచి నాలుగవపాలం వీసము మిగిలియుండగా మస 

దిరండుపలముల _తెలమును కలిపీ సన్నని "సిగను పక్ళము చేయవలయును. మంజిస్థమ్సు 

యి మధుకము దుర్షంధపుచం ద్ర, చెక్కను కాయఫలము లక్క మట్టి వేళ్లు తుంగము 

న్త్లు చిన్నయేలకులు కళ్పూరమ అగరు పద్దాక్షునః అవంగము క౦కోలము జాపత్రి 

త్రిఫలములు పతం గము ఎజ్రమట్టి అవంగపుపట్టై ఉసిరిక కాయలు వీటిని “కాలు కాలుప 

చో, తీసికొని వచ్చి కల్రామును చేసీ “పెతెలము మజగుచుండగా నందు చేయవల 

యును, ఇయ్యది అన్ని విభములగు దంతరిో గములను పోగొట్టును, పరిశ్రీర్ణము దంశవి ద్ర 

ధి ముంచుకు పండ్లు పట్టికొనిపోవుట దంత హర్ష ము పుప్పిపన్ను దారణము పండ్లక దలిక్ట 

దుర్రాంసమే పిజుగుట “మూంసు తినిపోవుట ముఖదౌర్షంధ్యము మున్నగు రోగమలలః 

దీనిని వాడుటు శ్రే ప్టము, 

> 

న్లో, తలం లామారసం కిరు ఘృత వ్రస్థం సమం పచేత్ , 165. 

చతుర్లు చేరిమక్వాఖే ద ద_వెశ్చపలసంమి లః, లోధ్యక టల మంజిఫ్రాపద్మ 

శిసరపద, E8106. చందనోత్చలయపష్ట్యావై CRY సె రంగరిడూవధారణం, 

దాలనందః “తచాలంచ పహానుమోత్షం క్ర సాలి కాం. 107. శీతాదం పూలి 

పకంచ హ్యరుచిం పరసాస్య తాం, హన్య్యా దాస్యగ తా 'నేతాన్ కుర్యా 

దంతా నవి స్థిరాన్, 108, 

'తెలము లాక్షారసను పాలు వీటిని ప్ర ప్ర, క్యేకముగా నేరు చొ; తెబ్పి ఇంకక 

నాలుగు రెట్ల చం ద్రక హాయమునందు పకమోను చేయవలయును. లొద్దుగ కట్ఫ లము 

మం౦ంజిస్ట్రము "చులక రటుల్యములం "సరి పద్రాతీము చందనము కమలము యః స్రీ మధుకము 

కీటి నక్కా క్కపలము చొప్పునచేర్చి కహాయమును చేసి పెదానియందు క్రలపవలయ 

ను. పిమ్తుట నీ-తెలముతు పక షముచేయవలయును. దీనిని పుక్కి టనుంచికొనిన దంత చలన 

ము సానుమోక్షను కపాలిక శ్రీతాదము పూతివ క్రము అరుచి అసపహ్యూత మున్నగు ప్ో 

గములం నశించును, పండ్లు గట్టిపడు 

వకుళాొది లై లము, YY 

న్లో, వకుళ స్య పలం లోధం వజ వల్లీకరంటకం, చ తురంగుళ 

బబ్బోలవాజి క శ్థేరిమాశనం. 109. 7 పషారెక్ పూయ కల్కా_భ్యోం తెలం 

పక్యంముఖేధ్భతం, స్థర్యంకర్ శి చలళాందంతానాం ఛావనేనచ, 110, 
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పొగడ చెట్టు బెజిడు లొద్దుగ వజ్ర వల్లి వలి నోరింట ఆవ వేతనము వకుళను శేల 

"చెక్క చంద్ర సారము అశ్వగంధి వీటిని కల్క_మును కహెయయును చేసి అందు'తెల మును 

కలిస్ ప్రక్యయ చేయవలయును. పి ప్మ్గట ఈ తై లము పుక్కి.టటనుంచి కొనవలయును, చేని 

చో ముఖమును క డిగికొనుటకై న  సుపయోగించికొనవల యు షు వద్దు గట్టిపడుకు, 

వష్ణు(ప్రి సహాకఠకారగుటిక లు. రుయా 

ళు 

శ్లో, వలాలతాల వనికాఫల శీతకోవ కోలద్వొ కాని ఖదిరస్య కృ' 

లే కపాయే తుల్యాం శొకానిదశ భాగమితే నిధాయ ప్రోద్భిన్న కై తకపు 
FE ళు వ కిషన $ కే పుట వద్విధాయ. 111, ప్రాగంశ కుల్యక శి నాభీ తచేకసఘుంపిష్లా 

వేన సహాకారరనేన హస లిప్వా యథభాభీలపసి తాం గుడికాంవిద 

ధ్యాత్ , ఫం సయోర్వదన సౌరభ బంభుభూ తాం. 112, 

ah 

నలకులం కస్తూరి నూనీష్టలము శ్రి ఫలములు కర్పూరము కోషఫలము కంకోలము 

వీటిని కెండుశెట్టను గా తెచ్చి అంతకు పది కెట్లు చండ్ర, సారమును కొనివచ్చి కపాయ 

నునుచేసి ఈయాపధుల కొల్క_మును కలిపి మొగలిదొప్పలలో పెట్టి పుట పాక మ చేసీ 

యథావిధిగా పకరము -గావింపవలయును. పిమట ఈయౌాపధులంత కర్ఫూరమును 

కస్తూరిని కలిపి వె ద్యుండగువాండు తనచేతులతో నూమిడిరసమును వూసికొని గుటిక 

లను "చే నువలయును. ఇవి పుక్కిటనుంచికొనినచో దుర్చంధమును పోగొట్టి సుగంధ 

ముకు కలిగించును. 

. WF 

శో ఖదిర స్య తులాంనమ్యర్దలద్రోణే విపాచయేత్, శపేహ్రభా 

గే తత్రైవ ప్రతివాపం పృదాపమే-త్, 118. జాతీకర్పూరపూగాని క 

కో|లక ఫలాని చ, ఇ త్వేపా గుడి కొ కార్యా ముఖ సౌ భాగ్య వర్ధిని. 11.4. 

దంతే' స్థముఖరో షం జిహోో తాల్వామ యేషు చ. 

నూరు పలముల చండ్ర చెక్కను ద్రోణపు నీటిలోకాచి. ఎనిమిదవపాలు నీరు 

మిగిలియుండునప్పుడు జాషల్సి కర్న్బూరము పోక చెక్కలు కంకోలము. వీటిచూర్ష ము 

నుపోసీ పీమ్మటు మాత్రలను క ట్రియంచికొన వలెను, ఇయ్యవి ముఖమునకు కాంతినిచ్చి 

ముఖరోగి ములను దరతరోగములను ఓ పరోగములను జిహ్మారోగ ములను తాలురోగ 

ములను నశింపచేయును. 
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490 చక్రద శ్రే. ముఖరో గాధి కారము, 

౨౮౦ బృహాల్టె దిరవటి కా, థఆా- 

వో, గాయ టి సారతులయేరిమవల్క_లానాం సార్ధం తులాయు 

గలమంబుఘు కు శ్చతుక్భిః ॥ నిపష్కా్వాథ్య పాద మవశిష్టం' సువశ్ర్ర పూ 

తం భూయః పచేదధ శనైర రదు పావ కేన. 115. తసి న న నత్యముపగ 

చలి చూర్ణ మేసాం న్స వం మపేచ్చ కబ్రలగు గృవాభాగిశి కానాం , ఏలామృ 

గ్రాలసితే చందన చంచనొంబుశ్యామా తమోలవికసా ఫఘనలోపహయ్స 

మః 116. లజ్ఞాఫల త్రయర సాంజనథాతకీ భ్ శ్రీపువ్న్సగై రిక కటంకటక 

ట్ఫలానాం, పచ్తాహ్వలోధ) వటరోహయ వాసకానాం మూంవీ నిశా 

సురభి వల్క_ల సంయుతానాం. 117, ర్క. లజాతి ఫలకోవషల వంగ 

కాని చూర్చీకృ తాని విదధీత పలాంశి కాని, ఫీతేఒవతార్వసున సారచ. 

తుః పలం 'చక్షిష్వా కలాయసదృ కీర్వటిశాః ప్రకుర్యాత్, 118 ళు 

ప్కాముఖే వినిహా తా వినికారయంతి రోగాన్లలొప రస నాద్విజతాలు 

జాతాకా, కుర్యురు ఫె సురభి తాం వట్తానా రుచించ ధరి పరం దళ 

నగం రసనాలఘుత్వమ్. 119. | 

చండ్ర చెక్కను నూరుపలములు తెచ్చి దుగ్తందపుచం డ్రను 150 పలములును 

తెచ్చి వీటిని నాలుగుద్రోణనుల నీళ్లలా వండి నాల్దవ పాలు నీళు మిగిలియున్న ప్పుడు 

వా సెనగట్టి సన్నని మంటతో పక్ళయుచేసి గట్టిపడునప్పుడు ఏలకులు పుష్కూర నాళము 

తెల్ల చందనము రక్తచరదనము కురు వేరు తెల్ల తెగడ జూప (త్రీ ముంజిష్టము తు:గముసెలు 

మండూరము యప్టి నుధుక ము లజ్ఞా వంతి త్రీ ఫలములు రసాంజనము భాతక్చీకుసువముము, 

నాగ కేనవ ములు లవంగములు సరు. య్యూనెపసచ్చ కొడిసెపాలవి త్తనముళలు పద్దాక్షను 

లాశధ, నుజ్రైఇగుళ్లు యవాన జటామాంసిపసపు పొగడ చెక్క వీటింన్ని టిని ఒకొక్క 

విడికిలీచాప్వన తీసికొని పాడి జెసి ఉడికిడి ఆరనయులో పోయవలయును. క, కోలము 

జాతిఫలము కోపఫలము లవంగను వీటినొక్కొాక్కపలముచొ!! చూర్షమునునందుక లిపీ 

దింపవలేయను, చల్లారిన సిముట నాలు గుపలములక ర్ఫ్బూగమునుక లిపీ నూగు దోస కాయంత 

చేసి మా శ్రే ల చేసి ఎండించి పుక్కిట నుంచికొనవలయును. మెడ పెదవి పండ్లునాలుక 
‘ య 

దవడలు మున్న గువానియందు పుట్టినరోగము అన్నియును నశించిపోవను. ముఖమునకు 

పరిమళ్లణును గలిగించును, దంతములను గట్టిపజుచును. నాలుకను "లేలికాగాం జేయొను, 

| కా ద్రి'కొర ప కరణము ముగా ఇట్లు చక్ర్రద త్రయందు ముఖరో ౫ ధికార ప్ర రణము ముగిసెను, 



౫౬. క కరో గాధికారము. 

న. య ఆజ టు. అలా గో” స 

అం కర్లరోగమునందు చేయందగు నుపాయములు. ధ్రిత్రా- 

న్లో, కపిల్లే మాతులుంగాన్లు శృంగ బేర రె శ్నుఖై క సుఖో 

సః ఫ్రూర యేత్క “ఈం కర్త శూలోప శొంతయేి. 1. శృంగ బేరం చ మ 

ధు చ సన ంధవం సల మన చ న టతాప్ష్రం క కర్త యహూస్ర్రాయ మే తద్యా వె 

దనా పహాం, 2, అకారక కహా, ాం “నురంగ్యామూలక స్య
 చ 

క్రదల్యా స్స షరస శృృహః కదుస్లః కర్హ పూరణ, లి, సముద్ర, "సేన 

చూశ్చన  యుక్వా హెప్పవచూర్ష యత్, ఆక్ట్ సూర్యావ్ ర్త రక 

కోభాంజన మూల మూలక స్యరసాః, ఉ మధు తెల సెంధవ యుతాః 

పృథగుస్లాః క క్షళూల హరాః, క్ భాం జనక విశ్వాస స్పిల. _తెలేన 

సంయుతేక, ర్, 'వ్యకోనః పూరణెక సై ర్ కర్షళూలా పళాంలె
 శయ, అస్టానా 

మవి మూత్రాణాం మూలేణా న్యతమేన చ, 6, సేన పూరయే 

త్క ర్ల కళ్ళషాలోపళాంగమే, అశ్వత్థప త్రీ, త్ర ఫల్యునా విధాయ బహు 

పతకమ్. 7 తెలా క్త మంగారపూర్షరే నివధ్యా _చ్భ్రవణా పొ, య 

క 
తెలం చ్యవతే కే త్రస్తాల్ ఖిలా దంగా రతాషితాత్.. గి, తత్రాపి రుం 

శ్రవణ నల్ స పదో గృృక్టోలి పదనాం, అర్క_పతే ప్రుశేః దుగ స్నుహీ 

వోరసః కదుప్ల్హం పూర ణ"బేవ కర్ణ శూల సవారణః ర 

వెలగ మాచికాయ వీటితో.నైన గంజి నల్ల పురసమును వచ్చంజేసి చెవిలో 

పోసిన జెవిపోటులు మానును. అల్లము తేనె సైంథవలవణము నూనె వీట్రిఏి కొంచెము 

వెచ్చంజేసి చెవిలో పోసిన చెవిచాధలు తప్పిపోనును. లేనిచో ఉల్లిగడ్డ అల్లము ము 

నంగ ఆకు సురంగి ముల్లంగి అరటి వీటిరసనుము వెచ్చ జేసీ యైనను సోయనలయును. 

సముద్ర ఫేీవభ్రు పొడిని 'సోసినను పోటు శేగ్లును. అల్లము నలి గుంటక లగ 'రొకు ముగి 

గచెక్క. వీటిరసముతో తేనెకు సెంధవలవణ మును కలిస. చెవికి పోసిన కర్షశూల 

హరించును. మునగబంక ను నువ్వుల నూనెలో వెచ్చం బేసి ఇనిలో పోసిన కర్ణశూాల 

నశరయను, గోయూత ను మున్నగు ; నషప్టయమూత్ర, ములోను ఏబై నా నెకదాొని"దేతే యాత 
వమ ఈ టు Ww) 
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మును వెచ్చ జేసీ చెవిలోసోసీన కర్ణ కూలలం తొలగి చనును, లేనిచో రావి ఆక్రలన్స 

బొ శ్రి గాపట్టి చమురుతోతడివీనిప్పు మొద సెట్టితీసీ చానితో కాచవలయును. జిశ్లేడుఅక్షల 
దొ్నె ల “పాలతో సిద్ధము చేయంబడిన "జెమిటి కాడలరసమును కొంచెము వెచ్చం్వే 
చెవిలోనం బోసీనచో కొర్గకూలలు శాంతించును. 

= దీపికా తైలము. der 

న్లో మహాతెకి పంచమూలస్య కాండాన్యస్టాంగులాని చ, క్రైాన్సే 

తెలేనాదీపయె త్తతః, 10, యత్రలం చ్యవశే 
వ్ 

స్యా పహ సంసిచ్య 
© ౬ 

తేభ్యః సుఖ "స్తం తతృ్రయోజయేత్ ణి క్రేం తద్దీపికా.తెలం సద్యో 

గృష్లోలి వె వేదనాం. 11. ఏవంకుర్భా ద్ర "కా Es రే పకామ్తే చసార శే, 

మతిమాన్ దీపికా. _తేలం కర్త శూల నినారణం, 12, 'అర్కస్య షత్రం 

పరిణామవీతం ఆ చ్యెన ల _ప్రం నీషానొవత ప్త ఆవీడ్య తోయం శవణే ని 

పి_కెం నిహంతి శూలం బహు వేదనం చ, 18. తీ వృళూలా తు రే దే ల స్య 

బేచేశ వాహిని, బ _స్రమూత్రి, ౦ శ్రీ సేత్ వ్షం సంధ వేనావచూర తం, ౧౧౧ 
మ ర్ం 

, ,గోలం పచే లేన 
9 4 

కర్షంపూర యే త్కర్షశూలినక పాంగుతుంబురు శుంకీభి! సాధ్యం 
లంతు నౌర్ష పం కర్లశళూలే ప సృథానం తు పూరణం హితముంచ్య శే, 16, 

14. వంశావ లేఖ సంయు శే శమూనే వాజావి కే ఖ్రవక్ 

బృహత్చంచమూలములను 71కొని పట్టుబట్టలో చుట్టి నూ నెలోముం-చి నిప్పును 

ముట్టింపవలయును. అయ్యది మండునప్పుడు పడెడి వేడి వేడి చమురును ద్రీవీ కొ'తెలనుని 
యనదరు. ఇది కర భూలలను వోగొట్టును, ఈవిధమున సే భ ద్ర కష్టము కోష్టు సరలవ్ఫ | 

క్షసుకొమ వీటినికాడను పట్టు గుడ్డతో చుట్టి శెలమాలమారది శే కః 'మును పిండి ఇవి 
లోపోసిన చెనిపోటులు నశించున పండువాడీన జిశ్రేడాళును "నేయిప్టూసీ నిష్పుశెని 

కాచి చెవిలోపిం డెదరెని మిక్కి లియునుగల శెవిపోటులును నశించును ఎక్కు. పఫపోటు 
ను బుంయిమని ధ్వనియును గల చెవియగునేని మేక యచ్చలో సెంధవలవణమును 
చ్చి వెచ్చజేసి పోయవలయుళు, త్రవశ్షీరి మేకయు చ్చలతో సీద్ధమ వేసిన్నతెలమును 
పోసినను కర్ణ ళూలరుఖు హరించును. మజణీయు ఇంగువ ధని యాకు నొంఠి వీటితో 
త యారు చయల్పుడిన అవనూ"నెను వపపవిపో టులకు తప్పక పోయవలయునని పెద్దలు 

పల్ముదురు. , 
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-ఆం మోర తెలము. ధ్రిత్రా- 

న్లో. బాలమూలక శొంరీ నాం కారోపాంగు ననాగగంి శతపు 
ల 

స్ఫూనచా కష్టం దారుశ్మిసుర నాంజనం, 17, నే 'వర్చలం యవ నర; సరి 

ద్ 'సృద మైంధవహ్, భూర్జ 'సంధిబిడం ము స్తంమధుళు క్ష కం చతుర్దుణమ్, 

18, మాతులుంగరస ఇన్ క దల్యారసపఏవవ్యా తెల మేభీర్యిప పక్తన్యం 

కర్హశరాల. పారంవరమ్. 19, బాధిర్యం కర్ణ ర్ల నాదళ్చ వూయాసైఐక్స్ 

దారుణం పూరణా దస్య తై త తలస క్రిమయః 'కళ్ణస సంత తాక, 20. శీపృం 
J ఓ 

వినాశం గచ్చంతి కృష్ణా శే, యస్య శాసనాత్, శూర తే లమిదం శే వం 

ముఖదంతాముయాపహం. 21, మధుప్ర ధనం ఈ వు కంతు మధుళు కం హం 

తథాపరమ్, జంబీర స్వ పఫలర స ౨. పిస్పలిమూలసంయుతం. 22, మధు 

భాండే ఏనిక్షీ ప్ట థాన్టతాళ సధావణుత్, వమూసేన తజ్జాతీర సం మధు 

శుక్ష ముదాహృతిం 28. కర్ణ నాడేకర్ద రమ డే కటు తై లేన పూర 

ఆమ్ నాద బాధిర్య యో కుర్యాత్క_ర్ల భరాలో క్ర క్రమావధమ్. 24, 

కురు జేరు మూలకము శొొంకివీటిక్షారము ఇంగువ కుంగము సిలు నోంపువసకోష్షు 

మ్రానిపసుప్రు మునగ య విక్షూరి ముస బక్షార సు సొవర్వలవణము -సెంధవలవణముభుబ పత స 

గడ్డ పేలు ప్ప! కుంగము స్తలం నా ౫గురెట్టు మధుశు క్రముమాదీఫల అపుర సముకదళలీరసము వీటి 

రో -కైలమును పక్య్వము చేని వాడిన కర్ణ శూలలను పోగొట్టును, చెవిటిశనము చెవిదిబ్బి 

డఫ్రాయస్రానము ఇవిలోబడివఫురుగులు ఈముదలగు రోగములము వోసినమాత్రానహ 

రించును. "షయ్యదికృష్ణైట్టేయమునినంముకము. ఈశక్షార తెలము ములక్షుగోొ్గములను దంత 

వేగ ములను పోగొట్టును నుభువు (తే నె ఇందు ప శ ధాన మెనవస్తువు గనుక ఇయ్యది 

నుభుశు క్ష కవునియు “ననంబడును, నిమ్మ పండ్లర సము వేపపండ్లరసము పీప్పళ్థు సూడ 

పీటిచూర్హ ము కలిపి తేని పాత్రములాో పోసి వాసెనగట్టి ధాన్యపు కుండలాశినుం ' 

పవలయును, ఒక నెలరోజు లిట్టయిన పీమృట పెకీ వీవీ యపయోగిం చి కొనవలయును, 

ఇదియను మధుళు క్రమను రసమనియే చెప్పబడును, చెబిది బ్బెట చెముడు. చెవిపోటు 

మున్నగు నానియందు బౌధిర్య _గోగమునకును కర్గశూలకోను చెప్పిన యాస ధముచే చే 

యుటవుంచుదిం 

(2 అ పొమార్డ క్షార తలము. రతా. 

వ్ అపామార్షశ్రూరజలే తత్కృతక లేన సాధితం తిలజష్, 

అపహరత్రి కర్మ నాదం బధిర్యరి వాపి పూరణతః, 25, 
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ఊ త్రశేణు నమూరముతో కలినీన నీటియందు ఉత్త రేణుక ల్కమును స లిపీఫ్రిలతెం 

మును కాచివచెవిలో పోసీన వెవిదిమువముడు మొదలగునవి వూరించును, 
— ర 

కస్ట ర్రే స్థ కాది తైలము. bE 

జప గా ని / ఇగ 3 a) చ on కం $ 2 వ్ గవ పాం స్స పుప్పాచ్చజ క్ పక్వం ఘం క చలే రుణం 6. సా వు లబాధ్ధి 

రం సావంచాళువ్యపోహాతి, 
UU 

శ్లో, సర్జికామూలకం శువ్కంం హింగుకృష్ణ మహౌవషధం, శ్రశ్ర క్ర 

నరరసయు ఎండిన ముల్రంగి ఇంగువపిచ్చళ్లు శొంకీ సోంవు వీటితో 
జ య cn 

చవల యును, పక్టిమగుచున్న ఆతెలములా నాలుగు రెట్లు గంజికలిసి సీదముచేని యప 
రూం క ఖి 

యోగం చిస కర నాదమును కగ్గకూల ముచె వుడు క్ష ము -ఏీముకారుట మున్నగునవి నశిం 
౭ 

క 

వ. వా 
వ్షై(గ్రి దళమూలీ-తె లము. dar 

శో, దశమూలీకపాయేణ తెలవనం విపాచయేత్, 27, వక 
యా యు (JD 

3 __ Re జా 
స లు | శ్ర" చే రవరొతవి : త్క_ల్కః పృదెయం నై బాధి రప ధమ్ 

దశమూ లనుల క పషాయమునుదును కల్క్హయునందును తెలమును పోసీ పక్యము 

వేసి పవిలా* పోసిన తెపినంబంభయులగు _ గో్నములము మాన్సుటుకు పరమమగు నొషధ్ధ 

మగును, ల” 

నల .ఇక్రార్రి బిల్వ తలము, da 

నో ఫలంబిల్వస్యమూలే,ణ ఏీషూ తె లంవిపాచయేత్. 28. సాజ 
శ్రీ ౧౧ శ ద్ద | రి బం . 

| తదిపా 5? 500 కర పూర వషఏవవిథిః రక ప రం తెద్దిక ద్చాధిర్య రృపూర జ, ఐవవఏవవిథి! కార్య ప్ర 

జా బేకర్ణపూరతే. 29, గుడనాగరతో యేన నస్యం స్యాదుభ యోరవి; 

చూరం పృుచకపాయాగాంకపితరనసంయుతం,. 80. కర్తసావే వళంసంతి 
౯ థ ర ౬ 

పూరణం నుధుసొసహ్మ మాలతీదల రసనుధునాపూరిత మథవా 

గవాంమూ తె 9.81. దూ కేణపరిత్నజ జే శ వణయుగంపూతిరోోేణ 
బరి బ్ర QQ y + రి 

హరీశాలం  సగోమమూ త్రం పూరణం పూతిక ర్ల జిత్, సర్హత్వక్షూర్డ 
Se క ౫ 

ఇల (ల కు ఇ క్ కలీ జం అక్ గ ఇళ గా శ 4 వ 
సరయు క్ర కార్బాసఫలజ్్ర సః, 82. మధునా సంయుణి స్పాభుకర్హ స్రావ 

పళ స్యతే. 
నా 

విల్వఫలమును గోమూ త్రముతొ నూరి మేకపాొలతో కలిపి తైలమును పక్వ 

మును చేయవలయును. దీనిని చేవిలోపోసిన బాధగ్యాయు సశించును. కర్గ నాదముమున్న 
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సవానియందును దీనినే చేయవలయును. బెల్లము శొంఠి వీటిరసముతో నస్యవిధినొన 

దృట మంచిది. క ర స్రావ గమునందు పంచకపాయిములను వనెలగరసముతోను తేసి 

తోను కలిపి చెవిలో యవ యును, జూజిఆసల రనమును లే నెక లికీకొని గోమ్మూ ప్ర 

మును క లీపీగాని చెవిలోపోసీన కళ సంబంధమగు దుర్గంధము హారి చును, చేవదాలు 

చక్క_సెడిని వ త్తి కాయలరసమును కలిసి "లే నెను చేర్చి కర స్రావసున కై యుంపయో 

గంపవలయొను. 

కుర్ర జంబ్వౌమ్ర మతే లము. రతా 

థో. జంచోంమ పతం తరుణం సమాంశం కవిత ప. సఫ౬ం౦ 
య లో ఢి 

చ సారం. 88, క్షుణ్యారసం తేం మధునావిమి శృ 0 సావాషహ సం 
క్ 

వవదంతి తేజా, ఏ క్] ఖతం సిిబక రంబ ₹ E అం 'ససార్ష ఫం సావవారం 
Uy ద Wy 
ఆద న్ అదం. Does బక్షి § అరి సెల? ల 
ప్రదం, వుట వాక్ విధిస్వన్న పా విజ తగోం క రస సడి సుంధూా 

తః కచ సావసహూర।? ఏద కి, ల్రీ4ీ, 

థి ea) 

మామిడి నేరేడు చిగుళ్లను సమభ్రాగములను గా కేచి 

ల వీటిరసమును కలిపి “తేశెనుచేక్చి వెవిలాసోసిన కర్రా 

షధులతో సిద్దముచేసి సిన నింబ తై అముగాని సెవములిఅడుగు తలము గాని అవనూసితో 

కలిపీపోసీన, పెద్దలు కరృస్రావములు మానునని చెప్పెదరు వనుగ అద్ది ని పుటము పెటి 

చక్కగా పండి కాలి: వినకు వీసి జానిర సయుతో తే లమును సెంథవలవణమును కలిపి 

చ్చి "వెలగకుండు ప త్రీకాయ 

వనములు నశించును, ' "ఈయ 

చెవిలోపోస్తికొనిన కర్షస్త్రావములు హరించును, 

అర్ర నాడీశోధనతెలము. ఈ 

వ్ల, జంబూన్ స్య తు మాంసేన కట్యుతెలం విపాచ యుజ్ , తీస్య 

పూరణమా ల్రేణ కర్త నాడీ ప్ర శౌమ్యుతి.. 85. నిశాగంధ పలే పక్వం 

కటుజెలం పలాష్ట్రకం, ధుత్తూరపత్రజర సే కర్షవాడీ జిదుత్తమమ్. 86, 

"కృద్దమాంసముతో' ఆవనూనెను క ఇవిలోపోసివంత నే కర్ణ నాడీ యుపళ 

మించును, గ౦ధక ము పసపు ఒకపలమును ర పలనుూల తేలములో వై బికాచి యు మెత్త 

రసముపోసి ప! ఏము చేయవలయును. ఇయ్యది కర్ణ చాడీరోగయులను జయించునుు 

ఇం స్నే పాము స్వేదముమున్నగు నితిరములగు నుపాయములం. ధ్ర 

శ్లో, అధకర్ల ప్రతీనా హి న్నేహాన్వేగా వయోజయేత్ , తతో 
విరి క్షశిరసః క్రియాంల్ ప్రాష్తాం సనూ చ చేత్ , స కర్ణ పాక స్య శ్ధైష 
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Sr ౯ 

జం కుర్యాత్ తవిసర్బవత్ , నాడీీన్వేదోధ వమనం భూవమమూర్ష్య ' 

విశేచనం. 88. విధిక్స కఫహానర్యకి కర్షశండూం వ్యపోవాత్మి “కేదో 
౯ క్రి గ్ యి 

న్ా అడు రాం శారా sé 3 Ere 
త్వాళు తైలేన న్వేదేన సవిలావ్వచం ఏ0, ౪ థయెక్క_ర్ల గూథంతు 

అష ణం లైల న ణి చ్ వ జో ఛివక్సమ్యుకృలాక యా, నిర్ణుండస్టర సమ్కైలం సింధూధూవమురవబో గుడ్ల 

40. పూరణాత్పూతికర్ష స్య శమనో నముధుసంయుత!, జాతీపత్ర రే 

తెలం విపక్షం పూతికర్లజిత్, 41. వరుణార్క_కపితావుజుబూపలవ 
యా శ ౯ దా శి యని యో ౧ సాధితం, పూతిఃశ్షాపహాం తెలం జూతీషత్రి రసేనవా, 42, సూర్యా 
వర్తక సరసం సింథువారరస స్తథా, లాంగూలీము*లజగ సం శూ వశే 

నావచూర్షితం, 48. పూర యెత్కి మిక ర్లంతు జంతూనాం  నాళనం 

వరం, (క్రిసుకర్షిక సాళార్థం క్రీమిమ్నం యోజయ ద్విధిమ్, 44, వా 
లో వ వ “0 అన ఫ్ అ జి జపా | షాకు ఒం రాకుధూమశ్చ మాతకి సప న్నెహఎవచ, హతసూర్యావ ర్త య రన 

స్వర నేనాతిపూరి తే. 45. కనేపతంతి సహసా సర్వాస్తు కిమిజాతయః, 

రసమసెల క క సం FE ం ప? పూర గ్రా సీలబున్నా సైల స్పింధుకాంజిక సంయుతిః, 46 కదున్ల పూర గ్రా 

' నశేన కి ౩. ధూపనఃకరచారం బే గుసలుేివ త్కెసై ని EES శ్రమివాతనః, ధూపనఃక ర్ల చార్లం భ్య గుగప్టలు జవ ర 

చ్యతే. 47. రాజవృషాదితో యేన సురసాదిజలేన వా, కర్షవశ్రూళనం 

కార్యం చూరే రతి సృపూరణం, 48. ఛుతం ర సాంజనం నా ర్యాః 
Qa 

కీశేణ కై ద సంయుతం ప 
WU (U0 

కర అకుతీ నాపాదోగ మునందు న్నే హూ స్వేదములను చేయవలయును. పిమట శ్రిగో 
క ఆశీ 

విరేకమును గలిగించు చికిత్సంజేయవలయును, కర్ణ పాక మునకు క్షతవిసర్పికివ తె. చికి 

స దిరోతెపి ససావే పూత్కిర శే లీస్య తే చిరో క్ఞైవి సగ్రావె పూల ర్త కే, 59, 

తృ చేయవలయును. నాడులను చెమ్మటపట్టించ ట వాంతి బాన జూ ఏవి శేచనము కఫ 

మును ఫోగాశుడి విధుఖుశు కర్లకండూరో' గమును పోగొట్టును. వైద్యూ(డు తైలముతో 

చెమ్హటపట్టించి తెలముతో కజగించి శలాక (క దత నోధనయును చేయవలయును, వా 

విలిఆకుపసరును తైలమును సెంధవ౬వణమును బూజు "బెల్లము "లేచె నీనినన్నిటినికా చి 

కలిపి చెవిలోపోసీనచో చెవిదుర్తంధము తొలగిపోవును. జాజిఆనపసరులా” శకైలమును 

పోసినచెవి దుగంధము నశించును, ఊల్తిమిరిఆకులు జిళ్లేడుఆకులు. చెలగఆకు ేలేడు 

మామిడి చిగుళ్లు వీటిపసరుతో క లిపిసిద్దము చేసిన తెలయుగొని జాజిఆకు పసరుగాని క 

రపు దుర్గంధమును పోగొట్టును, సూర్యావ ర్తకపు (స్రొద్దతిలుగుడ్యు పసరుగాని ఉలిమి 

రి ఆకులరసముగాని నీరుపిష్పలి ముల్గంగిరసము-గాని శ్రికట వుల చూర్ణముతో కలిపి 



ఆంధ తాతరణసహితము. AY | ఆంధ్ర కాశ్చర్యరహితము. 
ఫోసీనచెవిలోనిపురు గులు నశించును, క్రి మిక రోము నించుటకు శ్రీయులంజంపెడి 

విధు ౨ నుపయోగి. పవలయును, వాకుడుఆకు పా జఉయుటగాని ఆవషోనెకు పోయు 

టగాని మిక్కిలి మంచిది, ఫూద్దుతిరుగుడు చెట్టు (త్రికటుకములు వీథిరసమును చెవిలో 

పఫోనీన తత్త ఇమే కి క్రియులుపడ్పోవును. సీలిరసయులో నెంధ వల వణము గంజిక లిపివె? చ్చ 

జేసీ చెవిలో పోసినను శ్రీ ములు నశించును. ఇెవిదుర్ష ంథము అడ గుటకో సగ్దులుధూప 

ములదురంధమును నశించును, 

కరి కుస్టాదితైలము.. ధ్రిత్రా- 

నో కుష్టహాంగు వచాడారు శ తాపహ్యూపిశ్వ చైంధవైకి పూతి 

కరాపహాం తెలం జ స్తమూత్రేణ సాధితం, 28, 
ar) Pall QQ 

వోషుఇంగువ వనపసఫు శతావరి శొంఠి సెంధ వలవణము వీతీతోసి సిద్ధము చేయం 

బడిన తైలమును మేక మూ త్ర యుతో కాచి ఇవిశే ఫోసీకొనిన చెవివానన నశించును, 

pO విద్రధి మున్న గువానికి ఇకరములగు ఉఅపాయములు. గ్రా 

నో, విద ఛాచాపి కవర్వీత విద దృభ్యుక్త కం కథే వజం, శ తావరీ 

యన సై స్థిరండజీవ క *. 27 ,తేలం వీపక్వం సత్రీరం పాలీ 

సొంపుస్తైకృ? స్పెరం, గుంజూచూర్జ యు తే జాతే మాహా పే. శీర ఉధ్ద 

తం, నవసీతిం తి ద్య గాత్క_ర్ల క పాళీవివర్ధనం, విషగర్భంతి క్షతుం వీతె జ 

ల మపష్టగుతో స్వళాత్. 81. 'మూళశే 2 కం తదభ్యంగాత్కర్ల పారీవి 

వరనం, కల్క్తేన జీవనీయన్నతె తలం పహసి సాధతం. 82, అనూపమాం 

సక్యాఖేన పాలీపో వణవర్గనం, మాహా షనవనితియుతం సపాహం థా 

నృ రాశిపరినసి సితం. 88. నవముసలికందచూర్ల న్భుద్ధిక రం హీ కర్ణ పాలీ 

సాం కర్ణస్య దుర్వ్యు భే భూ తే నంరంభో చేదనా భవేత్. ఏటీ త త్రదు 

ర్య్యధరో హర్థం లేపో మధ్యాజ్య సంయృుతై కః, నుధూకయవమంజిస్టా 

రుబుమూ లె ) స్పమం౫తః. రర, అనేక ధాతుచ్చిన్న స్య సంధికి కర్ణస్య వై 

భిషక్ , యో యథాఖినివిష్టస్స్యాత్తీం తథా ఏనియోజయేత్ . 86. థా 

న్యా మ్రోప్లోద కానాం తు నేళో వా తేన దూసి.లే, ర కవి త్రైన పయసా 

శవ జ్యా త్రూపష్తవారిణా, 8/. తతన్సీవ్య స్థి సిరం కు ర్యాత్సంధిం ౦ బంభేన నా 

age! £9 
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498. చక్రద త్తంాసఒట నాసారోగాధికారము, 

పునక్కి మధ్యా జ్యేన తతో౭భ జ్య విచునాస సంధ్ధికేక్షః . 
చూచ్చేనతత క్వూర్ల యేక్సథ్యయాఒథవా, 

కర్ణ విద (దృధులకోు వి దేథిక్ చెప్పన చికిత్స నే చేయవలయును. 

గంధ (పెన్నల పాలెట్టు ఆముద పువిత్తులు వీట్టతో "తె 

కలిపి చెవిలోపోసికొనిన కర్ణ పాళి వృష్ధినొందును, మతియు నన్ని రో గరులును కద. 
ను. గురిగింజపొడిని పోసి గచ పాలను కాచి దానినుండి వెన్ననుతీసి దానినిరాచినకర్ల ప 

భీలం (చెవిక మైలు) పె పరుగును, విషగర్భమను తై "తె లమును చేదుసార తైలమును ఎనిమి 
కట్ల గాడిదమ్మూ త్ర మునను పక్వమువేసీ లేపన చేసినచో కర్ణ పాళి వృద్ధియగ ను, జ్రీస్సీ 
యగణపు ఓపధులను కల్కమువేసి పొల నందుకలివీ తెలఘునుచేర్చీ పకి ప్షయుచేషి చెవి 
లో పోనీన కర్ణ పాళి పుష్టినొందును, సి టిపట్టులలాని వృుగనులమాంసమును 'కాథము 
వేక్చి పోసిన కర్ణ పాళి -సెయిగును. లేనిచో జాతిని ఏడురోజులు ధాన్య పుకుండ భః 
నుంచి రీపిరాచిన కర్ణ పాళీ వృద్ధియగును, ముసలికందను తినినను వృష్ధియగును చెనిల్రశ 
ఇెడునీరు నిలి-చిన పోటు పుట్టును, అద్దానిని పోగొట్టికొనుటకై యి పి నుధుకయు యవలు 
మం జిస్ట్రము ఆముదపు వేళ్లు వీటిని తేనె చేయి క లిపి ౩ నూరి అనేక విధములు గా తెగిన వెవ్ఫ 
లకు పట్టింపవలయును. బెట్టు తెగిన దానినట్టుల'నే జోడింవవలయను, గంజి వేడినీరు వీట్రిని 
పోయుట చేతను వాతదూషీ కను లయందు పాతము కలుగును, ర రవీ _కృదూషికిమగు చె 
విని పొలతోను కొఫదూషీతమగ దానిని వేడినీరుతోను కడిగి వి వీమృట 'కెగినవెవినిసు 
“గాచేర్చి కట్టు క ట్ర పలయుంను, "లేనెచేయి కలికి వేప పఆకునూరికట్ట వెను కట్టవలయును 
కంఖచూర్షముతో గాని కరక్కాయ ౫ పాడితోగాని కట్టును కట్టవలయును. 

ఇట్టు చృకృ్కద'త్త తయందు కగరోగాధి3 ర్యష్రక రణము ముగి"సెను, 

2 2 2 

౫౭. నాసారోగాధికారము. 
అధి నాసారోగేపాయములు. ఖా 

FAR పంచమూలిళ్ళతం శీరం న్యాచ్చిత, కహారీణెకీ, సర్చిర్లుడ 

వడంగళ్చ యూాష;ః వినసనశాంతయి., 1. 

పంచమూలములకపాయము పాలు చిత్ర మూలము కరక్కాయ "బెల్లము చేయు 
ను నీయారువస్తవులతో సిద్ధము చేసిన యూనేము ఫీనసరోగములక్షు వాడ వలయును 

% 



ఊం న కాం లన LAC 
ఆంధ తాత్పర్య సహితము. 499 

నో, వ్యో వచి త క తాలీసతింతిడీచాన్లు వేతసం, 'సచవ్యాజా 
(ap) (0 

శతుల్యాం* మేలాత్వక్పత మాదిక 0: 2 వ(ోపూాదికం చూర్లమిదం 

ఫురాణగుడ సంయుతిం వీనసశాష్టసకాసస్నుం రుచిన్వర॥ రం పరం, కి, 

శొంఠి మిరియనులు పివ్పళ్లు చిత మూలము తాడిశప తి ఆమవేతసము, చవ్య 
న వే ఈ J m 

ము బచ్చలి, జీలక జ్ర వీలకులు లవంగ పుపట్ట మున్న గువాళిని సమానభౌగమయులనుగా 

వోని చూర్ణము చేసి ప్రాత చెల్ల యును అందు కలిపి నేవిిపవలయును, ఇయ్యది వ్రీనస 
య 

శ్యాసదగులను పోగొటి రుచిని కలిగించును. 
౧ a) 

అ౪౮ సౌఠాదులగు వివిధ తైలములు, లీక 

. న ( విప్పలీ జాతీపల్లవెః తో పాఠాద్విరజ మూర్యా వ్ర ఏలి జూాతిపల వె; దంత్యాచ 
౧ యాం ? 

అర లల రం అ ద్ ల 5 EE గ 

తైలం సంసిద్ధం నగ్యం సమ్య క్షు విన సె వ్యాఘ్ర దంతీ వచాశిగ్ఫుసు 

రసవ్యో వసెంధృవెకి పొచితం నావనం తెలం పూతినాసాగదంజ యేల్ . 

ర్, త్రిక టువిడంగ సైంధవబ్బహతీఫల శి గు సుర సదంతీభికి తెలం గోజల 

సిద్ధం నస్యం న్యా త్పూతిన స్వస్య. 6. క లింగహింగుమరి చలాఖాసురస 

o - | రీ కధా దా 

కట్ఫలై 3; కుష్టో గృశ్ గుుజంతు స్ను రవవిడ ప్రశ స్య తే, 7. -తెరేవ 
లో . 

మూత సంయు న్తైః కట్నుతెలం విపాచయేత్, . అవీనసే పూతిన న్యే 
U జ | Me 

శమనం కీ.ర్షితంపరం. 8. నానాపాశే పీత్తహరం విధానం కార్యంసర్వం 

బాహృమభ్యంలెర 0 న హరే ద్ర క్రంటీరవృతత్వ చళ్చ యోజ్యా 

ఉచ అడ మ 9 జగ శ మి జ ర 

| న్సేే సఘృ తాశ్చ వ్ర $ 9. పూయాస్తరకృవి త్తృఘ్నాః కసా 

యానావనాని చ, శుంఠీకువ్టక ణాబిల్వ ్రామౌకల్కకపాయవత్ . 

10. సాధితం తలమాజ్యం వా నస్యం శవశురుక్ప్రణుత్ , దీసే రోగ 

= అష అట మ 
త్ 

పెత్తికే సంవిధానం సర్వం కుర్యా న్మాథురం శీతలం చ నాసానాహే 

వే అలి అడ వ “4 లన హై 

న్నహవానం (పృథానం న్నగ్గా యూమా మూర వ స్తిళ్చ నిత్యమ్, 12, 

నిషబొద్ది పసపు మ్రానిపసఫు వాగచక్కం పిప్పళ్లు జూజియిగుళ్లు దంతి వీటితో 

సిద్దము చేయబడిన తైలమును నస్యముగా 'నుపయోగించినచో ప్రీనగరోగము తొలగిపో 

వును. వాకుండు దంతిచెట్టు వస మునగ చెక్క. నల్లతులసీ శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు 

_"ెంథవలవణము వీటిని'వై చి తైలమును కాచవలయుగు. దీనిని నస్యముగా జేసిన నాసా 

సంఖరిభమగు పూతిరోగమునళించును, శొంఠి మిరియములు సివ్సళ్లు వాయువిడంగములు 
శో 

ఖు 



600 చ J ద_త్రాి, నాసారోగాధికారము. 

సెంధభవలవణయు వాకుడుచెక్క. మునగ నల్ల తులసి వీటిని అవుమూత్రముతో' కలికి జ 
యం 

వ 

ర్య 

ఇంగువ మిరియములు లక్క మోచరసము కోష్టు పిప్పళ్లు మునగ చెక్క వాయనిడం 

అమునుపోపి పక్వ్వము. చేసి సస్యమిచ్చిన ఫూతినాసలం నశించును, కొడికెపాలిక్ర 

గ ములు వీటితో నవపీడనము (పట్టు) చేయట. హీతీకరము. ఈయాషధములనే అవ 

పంచికముటోనూరి అవనూనెతో ఉడుకి బెట్టి నస్యవిధిం జేసినను పీనస మున్నగు రోగ 

ములు నశించును నాసొాపాకరోగములందు పీ త్తనాశకమగు చికిత్సను చేయవలయును, 

రక్తమును వెడలించవలయును. పాలుగ లచెట్టుల బేజిడు వీటితో తడుపవలయును, Et 

ని శని రాయవలయుక, ర కపి త్తేమును నశింస చేసెడి కపాయములను-ాని నస్యములను 

గాని యిచ్చుట నాసాపాక రోగమునందు హీతక రము, శొంఠి కోష్టు పిప్పళ్లు మాెటీడు 

చెక్క ద్రాకు వీటితో చేసిన కల్క_రునందుకాని క పాయమునందు గాని సీద్ధముచేసిన శై 

అమును లేక నేతిని నస్యముగా నుపయోగించుటవలన తుమ్ములు మున్నగునవి నిలిచిపో 

వును. పీ త్తజమగు నాసా ప్ర కోపమునకు పూర్తిగా మధురమును శ్రీతలగు నగు చికిత్సను 

చేయవలయును, నాసాౌనాహారోగమునకు పొగవేయట యు త్రమయు, శిరోవ స్తినిన్ని 

చేయింపవలయును, 

అం వొతికములగు నాసారోగములకు ఖఘృశపానాదులు, ధ్రిజ్రా- 

న్లో వాతికేతు ప్రతిశ్యాయే పిశేత్సర్చి ర్యథాక్రమం, "పంచ 

భిర్హవణై స్పిద్ధం ప్రథమేగ గణేన చ, 18, . నస్యాదిషు విధిం కృత్సమ 

వే తే. తార్టి తేరికం, పి త్తర కళ్ట యూ? సేయం సర్చికృధురకై శ ఇంకేం, 14 

సరిపేకా న్పదేప'ంక్చ కు ర్టదపి చ శీతలాకా కఫజే సర్చిపాన్న్యిం 

తిలమూ షవిపక గయా, 15. యవాగ్యా వామయి,త్యా వా కఫన్నుం' 

కృమమాచకేతీ , - చార్వీంగుదీనికుంభ శ్చ క్ర ణిహ్యాసుర నెనవా. 16, 

నరయో౭.త కృతా యోాజ్యాథూమపా సెయథావిధి, అథ వాసమఘృ ౮౯ 

సక్తూన్ కృ త్వామన్లిక సంపుకే,17, నవ ప్ర తిశ్యాయవ తాంధూమంవై ద్యః 

(వ్రయోజయేక్ , ౩ వీబతి శయనకాలే శయనారూఢం నుశీతలం 

మహ్యం. 18. సలిలంపీనసయు కః సముచ్య తే లేన రోగోణ, వుటపత్రం 

జయాప త్రం సింధు తెలసమన్టితం. 19. పృతిళ్యా యేషుసన్వేషు ర్ఫీల్రిత్రం 

పరమావధం, సోపణం గుడసంయు కం న్నిగ్ధదధ్యవ్లుభోజనం.. 20. నవ 
> 4 వతిశాాయవహా త్య  పతిశ్నా'యెన వేశసోయూష వతి పియహరం విశేపాత్క_ఫపాచనం, ప్రతిళ్యా న వేశస్తోయూష 

4p 
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శ్చంచాదలొ దృవ, తతః పక్యం కఫం జర్ వాశేచ్చీర్భ ఏిశేచనై కి 

శిర సోజఒభ్యాంజన న్వథ స స్యక ట్వమ్లుభోజ 
నై 8, 29, చమనెర ర్హృృతేపాదై 

శ్చ ఆాన్వ థాస్వముపాచశేత్ , భఛత్షయ
తీ భు క్షమాశ్రే 'సలవణము 

ఖ్వన్న మానముత్య్ను స్థం 2వ స జయటి సర్వసముళ్ధిం సుజ “తం చప, 

క్రిశ్యాయమ్, సిస్పల్యా శి గృుబిజాని విడంగు మరివానిచ 24. అవవీడ; 

పళ నోఒయం పృ తాయ యపివ 
గ 

ప్రేమషుయాజయేల్. బగ్ర సావనార్థం కై మిఘ్నాని "శవజాని చ బుద్ధి. 

నర ణకి సమూతే, పిస్త్రాశో ఎది పో యాః 

మాన్, శేపాణాం తు పేకారాణాం ముఖ? స్వం స్వాచ్చికిత్సితం,. 26, 

చనాతమువలన6 బుట్టిన క్రీకసరోగమునందు వితు'సగా ఫం-చలవణా లతో వి జీన 

చేసిన ఘృతమును ప జ ధమగణో క క్షమగు ఘృతమును తౌ ఆతాగవలయమను, రోగి ననుసరించి 

సస్య్యాదినిధులను చ తయేవలయును, ప్ త్తరకోత్పన్నమగు నో నాసారోనమునందు 
మధురౌష 

థములచే సిద్దము చేసిన నేతిని శ్రాగవలయును. క ఫజమగుదానికి చేతితో న్నేహనముం 

చేసీ పిదప నువ్వులు మినుములు గంజిచేసి తాగించి వాంతిం జేయింపవలయును. లేని 

చో మారినిపసపు గారకౌయలు జమాలుగోటా వీటినన్నింటిని రసమునుతీ సి వక్తుల నం, 

దుకడిపీ యభావిధిగా భూమ పానమును చేయింపవలయును, లేనిచో అటుకులను "నేతి 

త్రో తడిపి మల్లి కొపుటమును చేసి పొదలో "పెట్టి "కో ల్పపలయేను. దానవాగను పీల్చిన 

చో పీనస యపశమించును.. రతి, పరండుటకు ముంద ఏ వట్టి నేలపై పరుండి చల్లని 

నీటిని త్రాగినచొ" పీన సరోగములు $ంచును. జూబి ఆకులను పుట పాకము వేసి సెంథ 

వలవణమును తెలమును ఆందుకి లిపీ నాసిక యందుంచవలయుంను. ఇవియన్ని యును వ్ర్నన 

" బోగమునకు పరవమొషధములు, శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు వీటిని బెల్లములోకలిపి తిని 

నను చిక్కనిమజ్జిగను పులియం బెట్టి త్రాగినను క్రొ ఫ్ త్రగా నంకురిం చిన వీనస నకిం చిపోగ 

లదు. కొ క్రొత్తగావచ్చిన పీ క్రీనసకు చింత ఆకులను గంపతేని త్రాగుట మంచిది, ఇందు కఫము . 

కలిగన చో మెల్లగా శిరోది శక ములను చేయవలయును. 'ేళ్య
ంజనము వ్వేదము న నస్యము 

'మున్నగువానిని 'చేయవలయ మును, ఘు తాడులవలన వమనము పొళిక రమగును, భుజించిన 

సిమ్లట పొట్టుకీసిన సపవప్పును ఉప్పును కలిసీ వీనిని భక్షించుచుండిన చిరకాలము 

. నుండీ యును వీససదోగ ము తొలగిన వును. నాసికనుండి పురుగులు: పడుచున్న చో 

క్రిమి నాశక ములగు, నౌష ధముఅను ఆవుపంచితముతో కలిపీ నూరి నష్యవిధిని చేయవల 

"యును. తక్కినవాని అయైదోషముల సను సరించి చికిత్సను చేయవలయును. 



502 చక్రద త్తలా౫, నాసారోగాధి కారము, 

నోర క్రకరవిరపుష్బ 0 జాత్యళశ నక మల్టీ కాయాళ్ళ, ఏ-తెస్సమం 
వ్ ¢ య 

తు తైలం నా సార్మోనాశనం శె శెప్టమ్, 27, 

ఎబ్జగగ్నోరు అశవ క పుష్పము పోజిపువ్వు వల్లియ వీటినితెచ్చి 'తెలముచేర్చి పక్ష 

ముచేసీ ఆత లమును నస్యమును-గా నుపయోంగించినచ* నాసొదో గములును మూాలరోో ౫ 

నులును ఉపశ మిల్లును. 

డీ శి ఖిరి లేలము. థఆయా- 

ఖో, _గృహధూమకణాదారుతూర న కాహస్టి సంధ వై, సిద్ధం 

$ఖరబీతై! వెళ ల తెలం నాసార్శనాంప+ "తం. 28 

బూజా పీప్పళ్లు పసపు యవక్షాగము కానుగుచెక్కు నె ంధపలవణము చెమలియ 

డ్లువిత్తులు వీటితో సిద్దముచసిన తై "తెలము నాసీకారోగ ములను పోగొట్టును, 

కకక చీత్రక్షతెలము, (eyo 

నో, చిత త్రక చవికాగీప్య క నిద్యి క రంజబీజలవణా ర్క, నో 
ag) 

మూశత్రయుక్ష కం సిద్ధం షీ లం నాసార్నసాంవిహితం. 29, 

చిత్రమూలము “వవ్యము ఓనుము వాంకుడు నెమలియ డుగువిత్తులు జిళ్చేడు ఆవు 

| మూ త్ర ము ఏటితో కే త్ర లమును సిద్ధము చేసి నస్యమును గానిచ్చిన నాసారోగ ములు మూల 

రోగములును నశించును. 

ధి చశ్రకర సాయనము. ధ్రిత్రా- 

నో, చితక స్యామలక్యాక్చ గుడూచ్యా దశమూలజం, శతం 
cn 

శతం రసం దత్వా పథ్యాచూన్షాఢ కం గుడాత్. 80. శతం పవేద ధృసీభూ 

"లేపలం దాగ్గదశ కంత్రీ చేత్, వో గ్వేవత్రి, జాత ళా? తా రాత్పలార్థ వ పరే 

౭_హాని, శ8ి1. వస్ణార్థం మధుని నోద త్యాయ థాగ్న ్య ద్యాదతంద్రి, దితః, వృద్ధ 

యే౭.గ్నేి తమయంకాస ౦వ
ీన సందు స్తరం శ్రీమాన్, లైట్ల గహ్లోచావ ర్త, 

దుర్నామళ్వాసాన్హం తిరసాయనమ్. | 

చిత్రమూలము ఊసీరికె తిప్పతీగ దశమూలములు వీటిని 100 పలముల చొ - 

జేశ్వేరుగా రసమును నుతీసీ అందొకఆథఢకనూ శ్ర మును కరక్కాాయలను చూర్ణ మువేసి వై చి 

పక్వము చేసీ సీ ఉడికిగట్టిపడునప్పుడు 12 పఠరుర జెల్ల మును కలపవలయును, రండ వదినము | 
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దానిలో శోొంతీ మిరియములు పీప్పళ్టును ము త్రెజిగులగుక్షారములు ను అర్భ పలమః చా వై చి 

8 పలముల "లే నెనుపోసి సిద్దము చేయ వలయును. పిమ్మట నీర సాయనమును జఠ రాగ్నినను 

సరం చిభ శ్నీంచినజఠ రాన్ని యుద్దీపించును, కయదగ్దపీ: సజంతువాతము గుల్ల ముజటొదావర్తము 

మున్న గు రోగము లన్నియు తొలగి పోవును, షయ్యదె చిత్రక హారీతి ఫసేర సాయన వ మని 

ఇప్పంబడును, 

ఇట్లు చక్ర దత్తయందు నాసారో గాద్ధికార్మప కరణము ముగిసెను 

౫౮. నత రోగాధికారము. 
తో. 

“pe చే త్రరోగములకు సామాన్యములగు ౭22 "పదములు, ధ్రితా- " 

న్లో, లంనునా లేపన న్వేదపి రేచనశి రావ్య థై 8, ఉవాచనే దభి 

'వ్యన్లా నంజనాన్ కో్టతనాదిభీకి 1. శ్రీవాసాతివిపాలో జై థః చూర్జి 

తెరల్పసెంధ వై ః, అవ్య శే గ చేశార్యం పోత స్థేరండనం బహి! 2. 

అవీముతీహారా రోగాః ప్రతక్యాయ దృణజ్యరాకి పం తే పంచరా 

త్రేణ పృశిమం 'యాంతి లంఘవనాత్. 2, స్వేదకి ప్ర ప లేప స్త్కాన్నం నే 

దిన చతుస్టయాత్ , లంఘనం చాతీరోగాణామేమాన్నా పాచనాని 

పట్. ఉ. అంజనం పూరణం క్యాధపానమామేన శస, తే, థా త్రీఫల 

నిర్యాసో నవదృక్కో_పం నిహంతి పూరణతః. క, సవ ద్ర సెంధవోచా 

శిగాద్భవ పతర సనేకకి దార్విర సాంజనం వావీ స్తన్యయ కం వ్ర 

ణమ్. 6. నిహంతి శీన్తం దాహోశ్ర వెదనాస్స ఫందసంభ వాళ కరఏర 

తరుణకి సల య లెదొ దృవ బహుల సలిల సం పూర్ణమ్, 7. నయనయు 

గం భవతి దృఢం సవాసెవ తత్త ణాత త్కు_వితం, ిఖరిమూలం తా మ్రక 

భాజే స్తోక యఘైంధబన్నిశం, 8. వస్తు సిఫ ఘర్చిష్ట్రం భం ణాద్ధంతి నవంతో 

చనోతో్క-పం, మైంధవదారుహరిద్రాగె కక పజ్ర్యైరసాంజ నై! వీపి 
వా 
యా 

9, దతోబహిః సృలేహా ఛవత్య శేపాశ్ని రోగవార్క రథ్రాశొరవకం 
లోద్రం నృుతభృష్ణం బీడాలకః, కార్యో హారీతలిత ద్వద్ద లన ళ్ళష్టోబిడా 

లకక 10. కాలాక్యక్లోర్బహిన్లేపో విడాలక  ఉదావ్మాతే, గిరిన్భాచ్చం 

% 
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Or 

దన నాగగ ఖటికాంశ యోజితో బహిన్రేపః 11. కురు తేవచయా బళ్లో 
అధ్య అష చి UY 

లోచన మగదం నసం చేహ! భూవమ్య్యూవలకఘృష్టా స్నసెంభవ గృహ 

వారియోజితా తామే యాతాఘనత్వ మళ్ల “ర్హయతి బహింశ్రేపక, 

వీడామ్. 12. 

చేత్రాభీప్యందములందు (ఎజ్బపడుట పుసీకట్టుట మసకక లుగుట , ము!) కాటుక 

"వేయుట అఫ్నోతనను అనగా కలిక ము మున్న గుభానిని వేయుటను చేయవలయును, గ్ర 

రలవృక్షపు ణెజశు అతివస లొద్దుగ వీటిని చూర్చ్య ము చేసి కొంచెము సెంధవలవణమును 

కలిపీ అస్పష్ట్రము' గా నుండిన కంటే జబ్బులకు చేయవలయును, కంటిలోను కనుగు గ్రడ్డులో 

ను వుక్తైడి | (పృతిక్యాయము (వృణములం జ్యరములం మున్నగు ని యెదురోగ ములను అం 

.భునమును పముంచుటచేక నయిదు రాళ్రు లలో నెమదిం చును) స్వేదము పట్టు చేయట 

“ చేదుపదార్భముల తీనుట నేకము నాలుగు ద్రశీబాలు లంఘు నము 'ననునీయారును అమముర్రశు 

నక్షిరోగములను హ్వముచేయును, . అపకరన్నేత రోగమునక్సు కాటుకలు క లికములు క. 

పాయపానములం చేయింప రాదు ఉఊసింకపండులోని జిగట కంటిలాశి బెట్టి నూత్న ము 

లగు నత్రీరోగములు నశించును, మునగాకుగసములో సెంధవలవణమును. లే నెను కలిపి 

కన్నులకు శేకనము చేయుట (ేస్టము. లేనిచో మారినిపనపు రసాంజనము వీటిని చన్ను 

పాలతో నూరి కలిక ము గా నైనను వేసికొవవలయును. దీన నతిశీ న్రుయు గా నేత్ర పీడలు 

తొలగి పోవును. కన్నులు పోటు లెక్తునష్పుడు ను తొలుత నే గ న్నే రుఇగుళ్ల గిల్లి అందుండి 

'చమర్చునీటిని కంటియం దుం చికొనవలయును. నెమలియడుగు చేరును రాగిపాః [త వెనూరి 

అందుకొంచెమంత సెంథ్రన౬వణమును కలిసే పిమ్మట మజ్జి: నో ష్ నూరి పట్టుచేనినే నేత్ర 

గోగ ములన్ని యును నశించును, సె భవళపలము స్రూనిప నప రిక ము కరక్కాయ 

రసాంజనము వీటిని క న్నులకుపెన పట్టుకు వేనినయెడల సత్ర గోగములం సంఫ్రూర్ల 

ముగా నశించును. లోేధ్ర, ఛేత్రితో వే యిం చిన కరక్కాయ వీటిని నూరి క ంటికిపెని 

కడ్జీతో రాచినయెడు అ ఛేశ్ర ములు నిర నిర లము లగును, కొ. డమట్టి చందవము వస వీటిని 

నూరి కన్ను లకు వెలుపటు పట్టు వేసి? నమన! గములు నశించును. నసలయునిరి క సెం ధవ 

లవణము వీటిని తావ్రుాక్ర ము గట్టిపడునంకేకునూరి కన్ను అకు వెలంపల ప ట్రువై చిన 

నశ్నీ చోగ ములు హరించును. 

అర్ర చేత్రాభిప్యుందయునకు సే కాదులు, da 

న్లో, అళ్ళో పతనం మూరుతే క్యాథో బల్యాదిభిర్షా తేర కోన 

మై్రైరిండబ్బృవాతీతిర్కారీమధుశిగ్రు భి 18. ఏరండప పల్ల వేమూ త్వ 
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చిచాజం పయఃశృతం, కంటకార్యాశ్చ మూ లేము సుఖోన్లంచే చనేహితరః 

14. సంప క్వేఒ శ్రీగదే కార్యం చాంజనాదికమిష్య తే, పశ స్తవరతాణా 

క్రో సంరంభాశుప్ర, సవాంత తా, 15. మంద వేదనతా కండూః పక్వాతీ. 

రం 

గదల క్షుణం లంజనాదివిధి కార్లో గ నిఖు లేనాభిధాస్య లే, 16. బృహ ల్యే 

రండమూూలత్వ5 శిగోర్భ్థూలం స సా సెంధవం, అజాతీశేణ పిష్టంన్యాద్వ రి 

వాతొథీరోగనుల్ . 17. హరిద్ర, న మధుకం సభ్యా దేపదారు చ వే పవ 

శ్, ఆజేన పయసా శేప్పమభిప్యం బేత దంజనం. 18. గ రికం సెంధవం 

కృష్ణాం నాగరం చయథో త్త తరం పిష్టద్విరంళ్ త్ ఒద్భిర్యా గుళికాంజన 

మిష్య తే. 19. వానర యస్ట్యాన్ననిగా మలక క పదృశే క శ్రీతెర్శ 

థుసితాయు క్ష వితాథీరోగనుత్ , 20, ప్రతశాశ్య్యోతనం | 

శోధ Ms గరం WATE. iC 7 

వాతోత్న్సన్నమగు నేత్సాఫీప్యంద మునకు విల్వాచ్యాచేధులక మాయమ వెళ 

వెచ్చగా కాచవలయును. ఆముదపుఆ ఎలు వాకుడు యు స్రిమధుకము మునగ 

క్త వీటికపాయముతో కన్నులను. తడుప్రుచుండవలయును, అముద పువే శ్లయందు 

గాని ఆకులయందుగాని పట్టయందు గాని ని పొలనుకాంచి ఆపాలతో కన్నులను తడుపు 

చుండవలయును. లేనిచో పాకుడు వళ్ళ భా పూలను పోసి కాచి కన్నులను నీటిత్రోత 

దుపుచుండవలయునా,. కన్ను బోటు 'తెత్తుచున్న చో అంజనము జేయయటరయే . యు త్ర 

నుముం కన్నులు చక్క గానగుపడుట కంటినీరు అతి వేగముగా వచ్చుట స్ఫల్బము గొ వేదన 

కలిగియుండుట ఇయ్యని పకర్వమను స నక్షి రోగములకు లక్షణములు. “పెద్దవాకుడుచెక్కొ టే చే 

ర్టున్ను నంగ వే శోశ్లున్ను సంధ వలపణమున్ను మేకపాలలో నూరి వ త్తి చేసీ కన్నులలో 

"పెట్టుకొనిన ఛత్ర వో గ ములు "నళించును, వసప్ప న్రూనిప సపు యసష్టిమధుకము కరక్శా. 

యలం జీవచారున్ప కీత్రిని మేక పొలతోనూ3 కంటిలో వేసికొనిన నఖిష్యందరోగము 

లు నించును. గెరికము సెంధవలవణము పిప్పళ్లు నోం3 వీటిని ఉ త్రరో _త్తరము నధికము 

గా తీసికొని నీటతో నూరి యుండబలు గాగట్టి కాటుక గా వేసి కొపవలభయును. కవుల 

ములు ముల్లంగి పనుపు మా9నిపసపు డి సిరికి “పద్దామము ఏటినినూరి తే నె చక్కెరల నిందు 

కలిపి పీ సదూనః యులగు చే త్రముల లక పట్టువేయపలయును. డ్రా ఛాత గ్రుల్లంగి , , మంజిష్టము, 

జీవసీ యళ, ణపుళు షధములు వీటిని పాలలో క హాయముగా లి స్రాద్దుటి పూటల కన్ను 

లలో వేసికొనుచున్న సే త్రకూలలు మున్నగునవి తోలగి చనునుః 
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506 చకద తాగ నే తరోగాధికారము, 
ల సాతి 

అద అపారం అ గ శ జ్ర 
న్లో సింబన్యు పృతె)ః పదిలి బ్ర లోధ్యం స్వెదాగ్ననా చూర్షమథాి 

కల్కం, ఆశ్ళ్చొ ఫ్ర నం మౌానుపదుద్థయు క్షం పిత్రా సృవా కాపహవు 

గృస్ట్రముక్తం. 21, కఫజే లంఘనం న్వేదః నస్యం తీకాన్న భోజనం, 

తైః వథమనం కుర్యా ఫీ నై శె ృవోపనాహనం. 22, ఫణిజ్జ్ఞ కాస్స 
శాలి లం 00 

తకవీతచిల్యధత్తూరపీలూసుర సొర్షభం/ై కి స్వేదం సిదధ్యాదథవా ప్ర 

లేపం బర్హిిస్టళుంకీసుర దారుకుషః, 29, శుంరీనింబద లె 8 వీండః స ఖో 
యా 

స్స్వల్పమసెంధవె!, ధార్యశ్చత్షుపీ. సంలేపాత్ . కోధకంశూరుజావహాః, 

24. వల్క_లంపారిజాత స్య తెల కాంజిక సె ంధవం, కఫోద్ఫూ తాశ్షీళూ 

లఘ్నం తరుఘ్నం కలిశం తథా. 25. సపైంధనం లోధ )మ థాజ్య భృష్టం 

సౌఏరపిష్టం సిత్రవత్ర్ర బంధం ఆశ్చ్యాతనం తన్నయనస్య కుర్యా తం 

డూం చ దాహం .చ రుజూం చ వాన్యాత్ , బిర 

లాద్దుగప్రప్పయును. వేపాకులతో పొదివి కాచి చూర్ణ ముచేసి కాని కల్కు_మును 

చేసి కాని చనుపాలతో రంగరించి కన్నులలో "పెట్టిన చో పి త్రర క్ష వాతములపలన పుట్టి 

సనేత్రరోగములు హరించును, కఫోత్సన్నములగు "నే తృీరోగములకు న్వేదము నస్య 

విధి తికాన్నభక్షణము తీక్హ్రములగు నౌషధములవేత కాచుట పిండికట్టులను కట్టుటమున్నగు 

వానిని చేయవలయును, ఫణిజ్ఞకము శ్వేత గోకర్ణి మానేడుపండు గోగు తులసీ వీటికల్క 

మును కంటిలో వైచి స్వేద క్రియను చేయవలయును. లేనిచో కురువేరు శొంఠి చేవ 

దారు చెక్క. కోస్టు వీటితో చెమట పట్టించుట గాని హితకరము అగును శొంఠి నింబ 

పత్ర ములను వీడుచగా చేసి కొంచెము వెచ్చంజేసి సెంధవలఖలవణమును కలిపి నే శత్రముల 
“క పట్టును వేయుట మంచిది. నింబవృక్షపు బెరడుగంజి సెంథవల వణము వీటికల్క_మును 

లేపనము'వేసీనను కఫోత్సన్నములగు “నేతృళూలలు హరించును, లాద్దుగను "నేతిలో నుం 

చి సైంధవలవణామును కలిపి గంజిలో నూరి తెల్లని వ(స్త్రమునందు కట్టి కంటియెని "పె 

ట్రికొనినయెడల దురద మంట బొధయును తొలగిపోవును. 

అ వా తౌధిక్యము నందు ఫిన్నము లగు నుపాయములు. ర్రిఆా- . 

న్లో, స్నిగ్ధ రుసై శ్చ వాతోర్థః విత్తజో వృదుశీతలైక, తీక్ల 

శామ్యంతి కఫాత్య కాః, 892... తీక్ష్రోన్లమృదుశీళా 
/ 

రూవమ్షవవపిశ భె ? 
రా 

ప 
భణ అ 



ఆంధ ధ్ర శాత్పర్యసహితము, 507 

నాం వ్యత్యాసా. త్చాన్నిపాతికాళి తిరీట తి త్రిఫలాయనస్ట్రృళర్క_రాభ ద, 

ము స్తకాకిః లీక, ప్ై, శ్నీతాంబునా చ్చేద్టో రోక్తాభివ్యందనాశ నః, కే 

రుముధభూకా నాం చ  చూర్ల మంబరసంయుతం. కిక, న్యస్త సము స్స ్ టంత 

రీశ్ష్యాసు క ఫహూత నూకో తనం భవేత్, దర్వీపటోలమధుకం సదింబం ప 

దకోత్సలం, 85, ప్రపొండరీకం చై తాని పచే త్రోయే చతుర్హుణే వి 

పొచ్య పాద శేషం కు తతు, నః కుడవం పచేత్.. 86, కీశభూ తే తత్ర 

మధు దద్వా 'త్నాదాంశికం తత రసకి (క్రీయైోనా దాహాళ్రు రోగర కరే 

జాపహో, 87. తిక్షస్ట సర్పిపః పానం బహుశ శ విశేచనం, అకోర 

పి సమంతా చ్చ పాతనం తు జలౌొకనః : 88, పిత్రాభివ్యందళమునో వి 

ధి స్చాప్యుపపాదితః, వ్ ప్రపల్లవనిర్యానః సుఘృష్ట ' స్తామ్రసంపు మె. 89, 

ఘృతేన ధూపీతో హంతి కో శోధఘన్థాత్ర వేదనాజ క వై స్నంబస్య పత 

భతిఏిమలత న్లా రిసింధూల్భేమిశ్రా అంశర్షర్భం దధానా పటుతరగుటి 
లి 

కా విష్టలో ధగ భృస్తా, కాశ స్పాపీరసంచై 9 రతిశయవ్బుదుభీ 

శ్వేస్టితా సా సమంతా? చ్చవ్షుః కకోపప్ర, శాంతిం చిర ముపది' ద్భకో 

ర్భామ్యమాణో" కరోతి, hl, 

వా తోత్సన్నములగు శే త్రరోగములను న్నీ గ్గమలు నుష్టములగు 'జోషధ ముల చేత 

జాగు చేయవలయును. కఫోక్సన్న ములగు రోగములు త్రీక్లయలు రూక్షములం నగు ఓీష 

థులచేత శాంతిని పొందింపవలయును. సన్ని పాళోత్సన్నములగు నేత్రరోగ ములయందు 

తీక్ష్యములు నుష్ణ్రములంను కోమలములునగు చికిత్సను చేయవలయును, లోధ్ర, (త్రీఫలములు 

'మధుకము కండచ క్కర భ దృముగాలు వీటిని నూరి చల్లని నీటిలో కలిస శెకముచేనిన 

రకాఖిప్యందములు తొలు, కశేను మధ్దుకము వీట్రిచూర్ల మును చేస్త్రుమునందుంచి 

' పొట్టమునుకట్టి నీటిలోనుంచి కంటిలో పిండుట మంచిది, మ్రానిపసపు వటోలము మధు 

కము నింటను పద్తాతీము కమలము నల్హకల్వలు వీటిని నాలుగు రెట్ల నీట్రిలో వకళ్వము 

బేసి నాలవపాలు చాక్రీయుండగా దింపి చల్లార్చి యొక పలముే నెను కలపవలయును, 

ఇయ్యది రన కి, య యనంబడును. దాహము అశుంతోగము ర క్షరోగము వీటిని పోనో 

ట్టును, కటుక, లమును త్రాగి విశేచనమునకు తీసికొనుట హీ తగరము, లేనిచో కన్నులకు 

నలుప్ర క్కు_లను జలగలను పట్టించుట మంచిది. పితాభిష్యందమును పోగొట్టు విధి ' 

చెప్పబడినది. మున' గాకురగమును రాగిళంప్రటుములో నూరి యీత్రిత్రో ధూభనేసిన ఫోథ 



ఘా 

08 చక్రద త్త. నే త్ర రోగాధి కారము, 

మున్నగునవి నశించును, జావితీ ఇెంధవలవణములను నూరి మాత,లంగటి చాటిపెన్సి 

మెత్తని నింబపత్రములను నూరి పానీ లో ధను పూసి మజల దూదిని గంజీతో తడి 
అజా \ 

దాని ెని చుట్టి క ౦టిపెభాగమునందు పట్టిన అవవ ణెపము లుపకాంతించును 

కసీ బిల్వాంజనము, dar 

న బిల్వవతరసః పూతకి పైంధవాజ్యేన వాన్వితః, శుల్చే వ 
శాటికాఘృసష్టో ధూవీతో గోమయాన్ని నా. 42. పయసా లోక్షిగ 

శ్చాక్ష 8 పూరణా చ ృకళూలనున , అభివ్యం టేఒధిమం ఖే చ స్రావ 

రి జ్జ చ కస్య తే. 48, ణఇకలటు తో లం "కౌంజికం కాంస్యపాశ్తే, 4 సుని 

త ముపబఘృష్టం ధూవితం గి నోమయాన్నా | సపవనకఫకోపం ఛాగదుగా 
య 

వసి కం జయతి నయనభళూలం స్రావళ్ ధం సరాగం, 44, _తరుస్టవిదామ 
థి ఢి 

లకరసకి సర్వామీరొ గనుత్ , పురాణం సర్వథా సర్పిః సర్వే స త్రామయా 

పహం, 45. అయమేవ విధి సృర్యో మంఖాది వ్వపవి శన్య తే, 'సేళాంతా 

సర్వథా వమంే భువ రుపరి దాహమయమేత్ , 46. జలొకః పొతనం శ 

స్తం నేత్రపాశే విచేచనం, శిరావ్యధం. వా కుర్వీత నేకాలేపా న్ను 

క్ర వత్ , 47. 

బెల్వఫలపురసములో సెంథవలవణము నేతిని కలిపి రాగిపాత్రలో గవ 

తోనూరి గోమయోగ్ని చేత ధూపికముం జేసీ పాల యందు కలిపి చేత్రములలోే వేసికొ 
కొనిన "నే (త్రశూలలు. తొలగును. ఇయ్యది అభిష్యందము అధిమంథ చ ర క్రస్రావము వీని 
యందు వ శోస్టయు ఉప్పు ఆవనూనె గంజి వీటిని కాంస్య పాత్ర లో వచ్ గట్టిపడు 

నంతవజర్గిష 'జాలతితో త చి గోమయాగ్ని యందు ధూవితముం డేని మేకపాలరో తడి 
వ్ కన్నులకు వై వోచిన వాతకఫముల ప్రకోపమువలన నుత్సన న్నములయిన నేత్ర త్ర రోగములు 

శరాలలు స్రావముఖు వాఫ్టు గజ్జి ఇవి యన్నియును తొలగిపోవును, వృక్షమునుండి ' 
అప్పడు కోసిన ఉసీరికరస సమునో కంటిలో పిండినచో సంపూర్థ రోగములు నశించును, 
ప్రార్ నేయి అన్నివిధములగు "నే శత్రోరోగములను పోగొట్టును. “ఈనిధియే నేత్ర ప్ప శవ టథి 
మం భరో గమునకును చెన్బంబడినష్ష అధిమంథధ్రగో గ ము ా ంతింపనిచో కనుబొమల 
ఎప ఫొగమును కాల్చవలయును, నేత్ర పాక రోగమునందు జలగను పట్టించుటయును ప్రవ 
ద కచ్చుటయును హీతీకరములు, లేని-వో నాదిక్ళేదనముం జేయవేళెను. శు కృోగోగము 
లక వలి చనేకను లేపన చేయవ లెను, 
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IC షడంగగుగ్గి అము de 

నహ రాన దాం శ్లో ః పభీతక శివా ధాత త్రీ పటోలారిప్ట వాసే క్కి ఎధో గుగ్గు 

లునా సేయకి కోథశరాలాకీ పాకహ, 48. వీలుం చ సవ్రణం శు క్రోం 

ఛాగాదీం శాప నాశ మేక్, ఏత శాప్ ఘృతం పక్వం రోగాం సాం 

శృ 'వ్యవోహతి. 49, 

శాడి యనీరిక కరకచటోలములు నింబము అడసరము వీటిని కపైూయమును 
GB 

జెట్టి గుగ్గిలయును కలిపి త్రాగిన నేత్రపువాపులు శూలపాొకొములు | వృకాములు గల పీలం 

వును గజ్జి మున్నగురో గములను పోగొట్టును. 

అధి నౌసకాద్యాపధము, ఆ 

నో, ఆ6ఓ రూపో భయానింబధా తీ ఏ ముస్తాతుకోలకై క, ర కసా 
— 1 

వం కఫం పాంటి చకుస్యుం ఎ వానకాదికర, 50, 

అడ్డ సరము కరక్కాయలు వేప యుసీరికలు తుంగముసె తౌడికాయలు వీటి 
కపాయను మున్నగువానివలన నేత్ర సరీబంధములగు రక్షస్రావాదులు అన్నియును 

ఆధ బి నా ద్వా సాది క్వాథము, థయా 

EA వానాఘనం నింబపటోలపత్రం తిశామృతా. చందన వత్చ 

కత్వక్ , కలింగచాక్నీ దహనం చ శంక 4 భూనింబఛాత్ర్యా వభయావిఖీ 
తం, 51. శ్యామాయవ క్వాధమ థాస్ట్రభాగం వీజే దిముం పూ సూర్వదినే క 

పాయం ,సోమిర్యగండూ పటలార్భుదం చ థు శం నిహాన్నా ద yea 

మ్మవ్రృణం చ, 52, వీలుం చ కొచం చ నుహారజ ఫ శ్చ నక్తాన్ధ్య రాగం శ్వ 
యమం సభూలంం నివాంతి సరా న్నయనామయాం శ్చ “వాసాది "రే 

పష షప ప్రథితప్ర భావః 58, 

, 'అడ్డణరమ తుంగముస్తె సెలు నింబము పటోలప త్రములు క టుకరోహిణి తిప్పతీగ 

చందనము “కోన్టు కొడిసెపాలవికులు మ్రానిపసపు చిత్రమూలము శొంఠి నేలవేము 

ఉసీరిక కరకో్యయలు తాడి పిప్పళ్లు వీటి నెనిమిద్దికెట్ట నీటిలో క సాయనును కాచి 

ర్రాగిన తిమిరము ఖాజ దురద వటలములు అర్ను దములు మున్నగు చ్చేత్ర త్రరోగయలు 
పఫంచును, _మభ్రేయును కాచరోగమ నోఫళూలలును ఇంక రికరేహోగ ములను 
నశించును. 



జో 

మంటల లాగా 

ర. చక్ర దత్త... నేతరోగాధికారము 510 చక్కద్చర్త..౫ లీ ధికారము, 

అర్ర పథ్యాదిక్వాథములు. ర్రిజ్రు.. ల Af 

వో, పథ్యా సీ నిస్తూ గో వీఖతక్యః న జ్ఞాత ద్యాదశేవతు, వస్థానే 

నని లే క్యాథ మష్టభాగాప "చేవీతం. రతీ, పీతా భీష్యంద మసన 

గాగ pa తిమిరం జయెత్, సంర భరాగళూలాశు నాశనం దృక్చంసా 

దనం, నే శ్ తె త్వభిహా తే కుర్యా చ్చీక మాక్ న్ప్యక్నాదిక కం. 55, దృష్టి 
ప్రసాదజననం విధి మాళు కుర్యాత్ స్నిగ్ధ్ రి మ శ్చ మధురై శ్చ శ 

థా ప్రయోగైైః, న్వేదాన్నిభా భూమభయ శోక రుజాభిత్నాపషె రభ్యాహ 
శా మేకి తథైవ భిష క్సికి ల్పెత్ . 56. ఆగంతుదో వం ప్రసమాత్య శా 

రం వకోన్న ణా స్వెదితు, మాదిత స స్తు. ఆశ్ఫో్టతనం (య్ర్ పఫపయసా ఎ 

సద్యో య చ్చవి వ్ వీ త్పిక్షతజాప పాం స్యాత్ , ర,  నూర్యోపరాగాన 

లవిద్యు దాదివి ' కనే నోపహతే కణస్య, సంతేర్నణం స్నీగ్గహిమా 
దికార్యం సాయం నిశే సవ్య (శ్రీఫలావ్ర, యోగాకి. 58. నిశాష్టతి ఫలా 

దార్వీ సితా మధుక సంయుతం, అభిఘాతాతిళూలన్నం నారీక్షే శ రణ 
పూరణం, 59. ఇత్కుటాంకురజ స్త్పద్వ త్స గరసో నెత పూరణం, ఆ 

జం ఘృతం మీరపాత్రం మధుకం చోత్సలాని చ . 60. జీవకర్ష భకా 

ఇూాపీ స్యా సర్పి ర్ధపాచయేల్స్, సర్వనేత్రాభిఘా తేషం సర్పి శతి త్ర 

శ్షస్వలే. 61 వ 
మూడు కరక్కాయల. తౌడి ఆరు ఊనీరిక పండై, ండు వీటీని 8 పలముల నీట్రి 

లో కపాయముచేసీ ఎనిమిదవపాలు మిగిలియండ గా” దింపీ ఫె శ్రానిన "నేత్రా భీ ప్యరదమలు 
VY 

వ ములం రాగము తిమ్మిరులు ఇయ్యావి నళింభును. దృష్టి నిర్గ అమగును, కనుపోట్లులు 

కుదురును, శీత లౌషథులచేసమాును పిండుట మంచిది. న్నిగ్ధములును శీ తలములును మధు 

రములునగు వ్ర యోగములను చేసీ దృష్టిని స్వ భృముచేయ వలయును. స్వేదము నిప్పుపొగ 

భయను' శోకము బాధ అఖితాపము మున్నగువానివలన దూషిత మైన డానికింగూడ నీచి 

కిత్స్రైనే చేయవలయును, ఆగ౦తుకదోషములను చక్కగా క నిపెట్టి తొలుత నోటి 
తో ఆవిరిని పట్టవలయును. చనుబాలతో తడుపుటనుగాని పీ ప్రతతములకు హరించు 

" జొపధములను-గాని చేయనలయును, సూర్యుని గృహణమును మంటను "మెటుఫును 
చూచుట చెత దృష్టి పహూతమ య్యు నేని స్నిగ్ధములును లయలు నగునాషథ ముల చేత తడుప 

వలయును, సాయం కాలములయరదు త్రి ఫలములకషాయముతో కడుగుట మరొచేది, . 
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పనపు తుంగముస్తైలు త్రిఫలములు , మ్యానిపసప్రు చక్కెర మధుకము వీటిని చనుబాలతో 

నూరి కంటిలో చేసికొనిన కంటికి దెబ్బ తగులుటు వలన గలుగుకూల లన్ని యను తొల 

సను. లేనిచో మేకయొక్క- గోతిని పాలను మధుకము కమలములు జీవకము వృషభ 

మనుగంధ ద్రవ్యము వీటిని నూరి నేతిని వళ్వము పనీ నేత్రములకు పృయోగించినచో, 

సమ స్థయులగు నేత్రాభఘాతములును తొలగును, 

నో, సైంధవం దారు శుంరీ చ మూానులుంగీరసో ఘృతం, స 

క్యోద శాభ్యాం ర్ _రృవ్యం శుంవ్య్కు పాకీ తదంజనం, 62, వాతాభిమ్యంద 

వ చ్చాన్వ ద్య్వాతే మూరుతపర్యయే, పూర్వభుక కం హితం సరికి i 

రం బాప్యథ భోజనే. 68. నృతాదన్యాం కవితే చ పంచమూలే మ 

హా త్యషి సతీరం కర్క-టరనే సిద్ధం చావి పిచ చక్ ఘృతం, 64. అభి 

ష్యంద మధి మంథం రక్ఫొత్త మథ వార్జునం, నిరోత్వాతం శరాహర్ష వు 

స్యాం శ్వాక్షీభవా న్ల నదాన్, 65. స్పిగ్ధస్యాజ్యేన కొంభన శిరావ్యర్రై 

నుం నయ్త్ , అన్షాధ్యుపిత శాంత్యర్థం కర్వా ల్ల లేపా న్పుశీతలాకా. 

66, తెంగుకం ,తభలం సర్సి సరం వా కేవలం హితం, శరావ్యధం ప్ 

నా కార్యః పి తృస్యందహరో విధిః, 67. స్తర్చిః త" ద్రాంజనం చ స్యా" 

చ్చీరో త్పాత స్య భేషజం, తద క స్రంధవ క కాసీసం _స్తన్యవిష్టం చ పూ 

జితం 68 శిరాహా రంజనం కురా త్భాణతిం మనుసంయుతం మధు 

నా తార ఎ లం వా కాడీసం వా సమాశ్సీ కం. 69. 

సంధ వలవణము మ్రానిపసపు కొంఠి మాచిరనము నేయి వీటిని చనుబాల 

తోను నీటితోను నూరి శుష్కుపాక సేత్రములమ. చేయట హీతకరము. వాయుజము 

అగు _నభిష్యందరోగములయం దును eae గ శములయందును మొదట ఘృత మును 

తినిపించి పమ్మట పాలను శ్రోగించుటు హితము. బదగిక వెలగ బృహత్ప్సంచమూల 

ములు బిల్వపత్ర ము 'వీటితో వేరువేరుగా సిద్ద: ముచవేయబడీన పాలతో కూడిన నేతిని 

త్రాగుట మంచిది. అభిష్యందము ఆధిమంథము సేత్రార్డు: ము శిరో త్చాతము శిరోహా. 

రము ఈగోగములను ఇతర నేత్ర రోగములను స్నిస్ధము చేయించి 'నాడులను ఛేదించి 

సోనాట్టవలయును. అన్హూభ్యుషిలీదోగమును పోనొట్టుటనై. శీతలలేవములను చేయవ 
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సా (| 

లయను. తీందుకచెక్కతో సిద్దము చేసినట్టిగాని త్రిఫలములతో సిద్దము చేసీ నట్టి గాని 
చేశినయినను “కేవలము ప్రాత నేతినయినను. శేపనే చేయవలయును. నాడీశోదనము 

లేకుండ పిశ్తాఖిమ్యందములను పూరించు శ్రీ యలను చేయవలయును, “నేయియుశ్చ 

మ ద్రాంజనమును శిరో త్నాతమునకు తగిన భెషజయులు. శిరాహర్య మునందు సెంధవలన 

ఇను సీసము వీటిని చనుబాలతో నూరి అంజనము చేయవలయును. లేనిచో తే వెళ్రో 

రసాంజనమును గాని కాసీసమును గాని కలిపీజేయట మంచిది. 

ఎర్రి నేత, వ ల వృణములకు పడడం గగుగ్దు లము, థా 

వ్, వణళుక్ర వ శాంత్యర్థం షడంగం గుగ్గులుం వి బెత్స్ క్రత్రక్ట 

స్య ఫలం శంఖం తిందుకం రూప్టమేవ చ 70. కాంసే స్య నిఫృష్టం స్త 

న్యేన మతళుక్రా_ర్తి రిరాగజిత్ , చందనం గై రికం లాశ్రూమాలతీ క్రలికా 

సమా, 71. వ్రణకుక్ర హారీ వ రః కోణితస్య వ్ర సాదనీ, వీరయా వా 

హరే ద్ర కం “జలా పభ శ్చ లోచనాల్. 1 అతమజ్ఞారజనం సా 

యం స్తస్యేన చు క్షనాశనం ఏకం వా పుండరీకం చ ఛా కీరావో 

చితం 78, రాగాళ్రు చేదసాొం హన్యా శ త్ర న తపా కాత యాజకాక, క్ట 

"కం వారిణా యు సం శుక్రం హా న్వతీపూరణాక్. 74, సముద్ర] ఫి 

నదశూండ త్వక్సిందూ సమా న్ శిగుబీజయు. త్ ర్య ర్తి భక Br 
ట్ 

కీ శాస్త వారిణా, ర్. ధారి ఫ ఫలం సింబపటోలప తం యష్ట్యాహ్య 

లోధిం ఖదిరం తిలా శ్చ, శ్వోథః సుకీతో నయనే నివి క్షః సర్య 
వ కారం నినిహ ని శంక 0, 76. 
ల 

నేత్తవణములు చ్ గ్రాలు. నశించుట కె షడం గగుగ్మీ లమును సేనింపవల 

యును. చిల్లగింజలు శంఖపుస్పి తిందకము కుష్బిచెట్లు వీటిని కంచు పాత్రలో చనువా. 

లతో నూరి అంజనమును చేసిన తతశు క్ర, ములబాధలం అన్నియును నశించును. చంద 

నము గ్లైరికము లత్తుక జాజి వీటిని సమ భాగములను వ త్రీచేసి యయ పయోగిం చిన చో వ్రణ 

_ ములు మున్నగునవి తొలగిచనును. లేనిచో కన్నులకు జలగలను పట్టించిగాని దుష్టర క్ర 

మును “వెడలింపవలయును. తాడిగుటిక లను. త్రీ వ స్తన్ఫముతో నూరి కాటుకవై చిన శు 

(కయులు నశించును, కమలమును మేక పాలతో నూరి అవసే చనము. జేసినన చో చేశ, 

_ లతోగములను నేత్ర పాకములను నశించును. 'మైలుతు త్రమును వీటితో నూరి వై చిన శు శ్ 

ములు నశించును, సముద్ర ఫేనము కోహాలావెక్కు సెంథవలవణము మునంగ విత్తులు వీట 

మునగరనముతో నూరి వ వశ్తిచో కన్నులలో నుంచిన శు కములు నళించును, ' ఉ నీరిక కాయ. 
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చేసాకులు పటోల పత్రములు మభుకము లాగే ధ్ర శె కాము తిలలు వీటిని కపాయము( జెట్టి 

చల్లార్చి నీత్రములవెని చల్చినచో నన్నివిధము' వగు నేత్తరో గిములును నశించును, 

శో తుక్ణావున్నాగ పన్రే ౯౪ వరిభఖావితవారిణా, శ్యామాక్యాభే 

2౦బునా వాథ సేచనం కుసుమాపవాం. 77, ద శ్రూండత్వక్నిలాశ ౦ఖ 

శాచచందన [గై రిక? కై తులె్ట రంజన యోాగో2.యం పుష్పాన్లాదివి లేఖ 

నః, 78, శిరి షట్లీజమురి చవిప్పలీ-సో సంధ వై రప్వి శుక పఘార్ష ౯౪౦ కా 

ర్య 'వుథవా సెంధవేన చ. 79, బహుశః పలాళకసుమస్వర మై సె పరి 

భావితా జయ  త్యేచిరాల్ , నక్వాహరబీజవ ర్షిః కసుముచయం దృక్షు చి. 

రజ మపి, 80, సైంధవ త్రి ఫలా. కసా కొటుకొ శంఖనాభయక్కిస తాము 

రజసో వ రక పి విస్టా శుక్ర క వినానిసీ, 81, చందనం సైంధవం పథ్యా ప 

లాశతరుకోణితం, క్ర మన్ఫ్ద్ధ మిదం చూర్షం శరక్రాన్యాదివి లేఖనం. 28, 

పున్నాగపు ఆకులను చ్చే సీటిలగే కలిపి “రగ సముతీప్ = వీస్పళ్ళక సాయము 

తోగాన కన్నులకు చేచన చేసిన కంటిపూవులు నశించును, గోరింట చెక్క శిలాజిత్తు 

'శంఖను కాంస్యము చందనము గై రకము వీటిని సమభాగములను అంజనముంజేసి శేక్ర 

ములప్పూూన లకు చేసిన నశించును, దిరిసెననిత్తులు మిరియములం పిప్పళ్లు సెం ధవల వణకు 

వీటితో గాని “కేవలము ంధవలవణనుతో గాన కుక్క మును ఘర్ష ణచేసి న తొలగును, 

మోదుగప్టూవులరసష ముతో కంటిని అచేకమారులు పర ఫోవన'చేనీన న్ క్రములునశించును. 

నెమలి యడుగువిత్సు లను వ త్రిళేసి కంటిలోనం చిన పువ్వులు నశించును "సె ఇ ధవలవణము 

త్రిఫలములు. పిప్పళ్ళు కటుకళోపిణి శంఖపుప్పయు రాగిఫొడి వీట్రినినూరి వ త్తిచేసి 

కన్నులలో చేసికొ నిష పూవులు గశించును. చందనము వెంధవలవణము క రక్కా యలు 

వీట్ని ఏకో త్రరములం సెచ్చుగా గృహించి నూర్ద ను. వేసి కన్నులలో చేసికొనిన శుక 

ములు అర్మగోగ ములు నశించును, 

శారి దంతవ ర. థిఆా- 

న్లో, దంతే ర్త ర్ల స్స్వరా "హాూప్ట్ర గవాశ్వాబఖరో ద వైప స 

కంఖవకొ క్రికాంభోధిడే ఫేన ర్మ రిఛపాది కై 8. 88, కుతళుక మవి వ్యా 

ధిం దంతవ ర్తి ర్నివర్త రయెత్, శంఖస్య భాగా శ్చత్యార స్త స్తతోజ నేన మ 

నళ్ళిలా. 84, |. మనః శిలార్థం మరిచం మరిచా స్థన సెంధవం సీకచ్చూ 

ర్లాంజనం శె స్థం శుక మూ _సీమిరేము చీ 85, పిచ్చకే మధునా 

యోజ్య మస్ణ దే మస్తు నా తథా, తాఫ్యం మధుకసారోహిభీజం భా: 
గ 
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తస్య సెంధవం, 86. ముధునాంజనయోగా స్సు శ్చతా్యార; ళు క్రశా 

నయ్, వటతీ శేణ సంయు కం న్యం క ర్బూర జం రజక, 87, టీ ప ప 

వుంజనతో హన్తి శుక్రం చావి సునోన్న తం, తి శ్రి ఫలానుజ్జమంగల్యావు 

ధుకం ర క్షచందనంః ఫస. పూరణం మధుసంయు క్షం కుతిశు క్రాజకాశ్ట 

జిత్, తాలస్య నారి కేరళ స్వ త] శైవారువ్కరస్య చ 89, కకేరస్య న చ 

వంశొనాం కృత్యా శూరం పరిశ్లు తం, కర భాస్థికృతం చూర్లం కారే 

[తె పరిభావితం, 90. స స_ప్తక్ష ఎతోప్టకతో వా శ్లశ్యం చూర్గం తు కా 

గయేత్, ) ఏతేచ్చుశే స్కై. _ వ్యసాభ్యేషు కృష్ణుకర ము నుం. 91, యా 

ని శుక్రాణి సాధ్యాని తేపాం పరమ ముజనమ్, a 

సు పంది ఒంళు ఆవు గుజ్జము మేక గాడిచొ వీటిదంతములలో నాలవపాలు 

శంఖను ముల్తెములు సముద్ర ఘేనము మిరియములు వేసీ వత్తిని చేయవలయను 

ఇయ్యది మతు క్ర ముల నశింపం జేయును, శంఖము నాలుగు 'భొౌగనులు వమణఖిళిల 

అందర్గ్భభాగము దానిలో. నర్భభాగము మిరియములు మిరియములలాోే నర్గభాగ 
ము గంధ వలివణము వీట్రిని చూర్త ముచేసి చీ శ్రీ ములందు వై చిన శుక క్రములునశిం దును. 

పీచ్చటరోగమునందు దీనినే శేశలా కలి చేయవలయును, అధే దకో?మనంద 

మజ్జిగ తేటతో నూర్తివేయుట మంచిది, విషబిెద్ది మథుకము సత్తుతొడివిత్తులు “సెఒధ్గన 
లవశము ఈనాల్టింటిని "వేరు వేరుగా తేనెల కలిపి కన్ను లలో చేసికొనిన పూవులు 

ప్రూతుటు నశించును, కోర్ఫూరమును మజ్దపాలతోనూరి కాటుక వేసికొనినచో మిక్కిలి 
"పెటీగిన వూవు నైనను పోగొట్టును, త్రి ఫలములు కమలములు గోరోచనము మధుక 
ము రక్తచందనము వీటిని తేనెలో కలిపి కన్నులలో వేసీకొనినను చెబ్బవలనం గలిగిన 
ళు శ్రములు అంశువులు నశించును, తాళవృతుము నారి కేలను జీడివిత్తులు అడ్డ సర 

మువీటిని క్షూరమునందు ఒం కు ఎముకల చూర్ద మును భావన చేసి వీమ్తట ని'డెనిమిని 
మాటులు ఛాపనచేనీ ఈచూర్జ ము నువయోగింప వలయును, అస్తాభస్టములగు శుకృము 

లునశించును, సాభ్యము లగువానికి నుత్తమమగు అంజన మున / 

థి పటోలాద్యఘృతము . 

శక్తా, పటోలం కోటుకాం చార్వీం నింబం వాసాం ఫలత్రి తికాం, 92, 

దురాలభాం పర్చటకం త్రాయంతీం చ. పలోన్మి "తాం, వ్రస్ధ సమామలకా 

నాంచ కాయే దుల్బ నెఒంభసి, 98, వాద. శు రే తసి శ న ఎల్ ప్రస సం 



| . ‘ ఆఅ వ. . | - 

అంధ్ర తాత్సర్య సహీతము, 515 

నిపాచయేత్ , కలె ల్కె_ర్భూనింబకుటజ ముస్తాయష్ట్వాహ్యుచంద నై 8. 94 

సవిప్పల్నికై స్పత్సిద్ధం చతకువ్యం శుక్రయో రి తం,సూణక ర్తాతీ, న క్త 

త్యబ్యుఖ రోగవ్రణాపహం 95. కావలా జ్వ్యురపసర్చ గండమాలా 
త్ర 

హరం వరం. 

చేదుపొళ్ల కటుక గోహి త్రి మ్రానిపసఫు నింబము అడ్డసరము త్రిఫలములం దూల 

గొండి పీ శ్రపొపడ అజ్జావంతి వీటిని తొలినాల్లిటిని మూడుపలనులు, చొ చివణవానిని 

ఒకా క్య.పలము చొప్పు సను తీనికొని 16 పలముల ఆవులకములను ఒకదోర ఇప్పు పీకి 

లో కహాయముంగాచి ళఇొషధులనందు పక్యముచెసీ సాలవపాొలు మిగిలియయుండ గా 

దింపీ 16 పలముల ేతిని పక్టయు చేయవలయును. నేలవేము కోస్టు తుంగనుస్తెలం 

మధుకము చందనము పిప్పళ్లు వీటిని కల్క_ముచేసి దానిలో కలిపి సేవించినచో, 

కుకృములు నశించును ముక్కు చెవి కన్ను ఒడలు ముఖము పట్టయందుగల | వృణము 

లను ఏ పోగొట్టును. కామెలలు జ్వరము మున్నగువానిం బోగొట్టునుం 

ఆగ కృష్ణాద్భతెలరు, de 

న్లో. కృష్ణావిడంగ మధుయప్టి క సింధుజన, విశ్లౌగవభైః పయ 

సిద్ధ మిదం ఛగల్యాకి తెలం నృణాం తిమిరళు ః క్రశిరోతీళూల పాకా 
శ్రస్టియాం జయతి నస్యవిధా ప్రయుక్షం. 97. గఅజకాం పార్శర్షతో 
విద్ధ్వా సూచ్యా విస్తావ్య చోదక, వ్రణం గోమయచూగ్తైన పూరయీ 

క్వర్సిపా సస, 98, సైంధవం వావేపాదం చ నోరో చనసమన్వితం, 

శలుత్వ గ గ ససంయు కం పూరణం వాజకాపహం, 99, 

పిప్పళ్లు వాయువిడంగములు మధుకము సెంధ వలవణము శొంఠి వీటీకోల్కు.యు 

పాలలోపక్వమువేసి అందు “తైలమును పక్వము చేయవలయును. డీనిని నస్యముగా నుప 

యోగించినచో తిమిరయు శక్యము మున్న గునవినశి చును, చే తృజయులగు అజగల్లి కాదు 

లను సూదితో కుట్టి చెడునీటిని వెడలించి పేడచూర్ణము నాగాయమునందు పోయవల 

యును, సైంధవలవణము గోకర్ణి గోరో చక్భము వీటిని పూరించిన అజ కారో గములు 

హరించును. 

అం శ శ కాది భృులేయు. ధ్రిత్రు 

న్లో, శళకస్య శిరఃకజ్కే. శేషాంగక్యథిే జలే ఘృుతస్య కుడ 
వం పకర్షం పూరణం చాజకాపహం, 100. శళకస్య కషహాయే చ సర్ఫ్ 



కరా. నేత రోగాధీకారవ 516. చ క్ర ద త్రూ నేత్సరోగాధికారము, 

వః కుడవం వేక్, యస ప పౌండరీక వ్య కల్కేన పయసా సమం 
101. ఛాగల్యాః పూరణా చ్చుక్త తత పాకాత్యయాజకా్క హంతి 
భూోశంఖశళూలం చ దాహారాగా నేవతః, 102, - 

క్రం'ేటితలనునూరి కల్క_ముబేసీ తక్కిన శరీరమును కహాయమును సెట్టి యందు 

నాల్టుపలముల చేతిని పక్యమువేసీ నేవించిన అజక్లు నళించును, శశకషాయమునంద్త 

నాల్లు పలముల నెతిని పళ్వము'చేసీ మభుకకు కల్క-_-ము. వీటికల్క_ములో 4 ప్రలముల 

మేకపాలను పక్వము చేసీ అందునిద్ధముచేసిన ఘృతమును నేనించిన నేత్ర సంబంధములగు 

దాహోదులు నశించును, 

అధి | లీ స ఫలాద్ర సేవనము. రతా. . 

నతి తి ఫలాన్ఫుతం మధుయవాః సాదాభ్యంగః శ తావరీము 
దాః, చక్షువాః సంతేపాత్ వర్తక కధితో భిపగ్భి రయం. 108, లి 
హా త్ప్సడావా తిఫలాను చూర్చి తాం మధువు గాథా ౦ తిమిరేఒభథ పీ శ్ర 
జే సమిర చే శేలయుతాం కఫాళ్ళ శేముధుప ప గాథాం విదధీత యు క 

తః, 104 కల్క_కి కాగధో ఒభవా చూర్తం తీఫలాయా ని నిపే.వితంమ 

ధునా హావిసా' వావీ సమ స్పతిమిరాంతక క్. 105. య సఫలం 
చూర్ణ మపథ్యవర్టీసాయం సమశ్నాతి హావిర్థ భుభ్యాం, స ముచ్యతే నే 
త్రగకె ర్నికాలరై? ఛి రథ తీణధనో మనువ్యః. 106, సఘ్మ 

తం వొ వరాశ్యాథం వీలయే లిమిరావయా, జాతా రోగా వినశ్యం 

"తిన భవంతి కదాచన, తి త్రిఫలాయాః కహా యేణ ప్రాత ర్నయనధావ 

నాత్ . 107.జలగండూ'ి చుక క ప్రాత రృహుకోజంబాభికవ వ్రపూర్య ముఖ 

రంధ్రం, నిర్ణయ ముత న్నక వ కుపయతి తిమిరాణి నా సద్యః. 100, 
భుక్యో పొణితలం సృుషప్ట్వా చకుపో ర్య తదీయ లే, అచిశేణై 

తద్య్యాగి తిమిరాణ్ వ్యపోహతి, 109. 

(త్రి ఫలములు చేయి తేనె యవలు పొదాభ్యంజనము వీల్లపీచర పెసలు ఈ వర్గము 

"నేత్రములకు సుఖకరమని ఇెస్పంబడినదిచీ లేనిచో పను సస త్ర రోగములందును ఎత్రీథలా . 

చూర్హమును తేనెతో నేవించిన పితోత్సన్న తిమిరరోగములక్రవ లె చికిత్సం జేసినను మంచిది 

- వాతజములగువానికి ,తెలములో క ల్రిక్రియును కఫోత్సన్న ములకు లిమిరయులకుగూడ శ్రే 

నెతో కలిపీ సేవింపవలయును, త్రీఫలముల కోల్క_కపాయములను గాని చ్యూర్లమునుగా 

ని. లనెతో లేక చేతితో భక్షీంచిన సమస్త 5 తిమిర శో గములునునశించును, అపథ్య వస్తు 
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వులను కరు వపుయంనాలమనం
న త్రి ఫలములచూర్ద డు ఘను తేలే కలిపే కించి pal 

నచో సమస్త ససే త రోగములునళించును. శ్రీ ఫలము లక సాయ ములో “ేనెను కలిపి కం వ్. 

థు : యమన్. 

టిలో -వెచిన తిమిరరోగములు నశించును. తి ఫలక పాయముతో కన్ను లం గడిగిన సమ 

పనే క రోగములు నశిం
చును, క్ శ్రరోగవనబు పుట్టవ

ు, శ్రీ ఫలోదశ ముల లన
ు పుక్కిటి జో 

ి 
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లోనుంచికొని కంటిమోద నుమినిసశే కే తరోగములు nn భోజనము జేసి చేతుల 

నుకడిగికో ని ఇండుచేతులత్ కన్నులను  ఆనీటితోం దుడిచికొ నినచో చే శ్రరోనములు 

జే 

నశించును. ఒ 

జ్ర (రీ సు షా వ తీవ రీ రె, Gh 

న్లో కతక కస్య సలం శంఖం తూగు పణం సే సెంధవం సితా, శనే 

రసాంజనం తుద ౦ ఏడంగాని వనఃన్లా. 110. కుక్కుటాండకపాలా 

నివర్తి ₹పా వ్యపోహ హత్కి తిమిరం పటలం కాచ మర్మ శుక్ర 0 తశ్రైవ 

చ, కండూశ్లే దార్భడం పహాంతి మలం వాళు సుఖావతీ, ur 

కతికపుగింజలను శంఖచూార్థ మును శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు సెంధపలవణము 

శర్యూర సముద్ర ద “ఫేవము రసాంజనము "జే స వాయువిడంగములు మణిశిల కోడిస్ర, డ్లచి 

పలు వీటిని న త్తిచెసి కంటిలో చేసికొనిన తిమిరములు పటల ;ములం కావు ఆ 

ము శుక్రము ఖజ "్రేదము అర్బుద ము మున్నగు "నేత్ర వోగములు నశింధును. 

రి చందోరిదయావ ర్తి దెరిం థఆా-. ' 

న్లో, హారీతకివణాకు హం పిప్పలీమరకిణాని చ, పిభీత కస్య మజ్జ చ 

శంఖనాభి ర్యనఃశిలా. 112+ సర్వ మేత త్పవం కృత్యా ఇ భాగతీ రేణ 

శవయేత్, నాశ య్ త్రిమిరం క్ంఢడుూూం పటలా న్వర్చుదాసి చ 118. 

అధికాని చ మాంసాని య శ్చ శాత్రై న పళ్యత్కి అవి ద్వివార్టికం 

ప్రపం నూనే నై కేన సాధ యేత్. 114, వర్తి శృంద్రోదయాా* నామ 

నృణాం దృష్టి పసాదసీ, వ హారీతకీ హరిద్రా చ పిప్పల లవణాని చ. 

115. కండూతిమిర జి ద్వి రి; న కర్టచి లె ితిహన్య లె. 

కర క్కాయలు పస కోష్టు పిప్పళ్టు మిరియములం తాడిముజ్ఞ శంఖనాఫీ మణిశిల 

వీటిని సమముగాం బెచ్చి మేక పాలతో నూరి వ త్తింజేసి కరటియం దుంచికొనివచో తి 

మిరములు దురదలు పటలము అర్బుద ము దుచ్హాం సము “ట.పీక టి మున్నగు వాటిని 

పోగొట్టును, 'శండుసంవత్సరములు ముడిరీన 1 పూవునై న నను నశింపంజేయును. ఇయ్యాది ద్భృ 



518 చక్దద త=౫౮. నేత రోగాధికారము, 
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షి సి నిచ్చెడిది. కరక్కాయల, పసపు వు పిప్పళ్ళు పంచలవణనులు వీటిని వ తిచేసీ కంట నుం్చ 

కొనివ కంటిదురదలు నశించును. ౪ 

చక్షు షం యత. 117. 

తిలపుష్పములను 80 పిప్పలి తండులములను 60 జాతీకునుముములను 50 మ 

యములను 16 ని వత్తిచేయవలయును. ఇయ్యది నష్టమైన దృష్టిని గూడ నాగ ను, 
ఆరి శత్రీఫలాదివ ర్వ రులు, ర్రిఆా- 

శో త్రి తి ఫలాకుక్కు_ బాండత్వకా-సీసమయసారజః, సీలోత్సలం 

విడంగాని సంచ సరితాంస తేః. 118. ఆజేన పయసా విస్టా భావయే 

త్యామభాజన్సే స సప్తరాత్రం స్థి వతం భూ యః పిష్ట్వాతీశే రధణావ రృయత్, 119, 

వప దృ్వప్ర, దావి రంభస్యాభిన్న చక్షు వ, చందన తి ఫ తీఫలా ఫూ 

గపలాశతరుకో ణితె తెః, 120. జలపిస్టే రియం వరి రశేవతమిరాపప పప 

నిశాద్యయా భయా మాంసీ కష్టకృష్ణా విచూర్ణితా, 121. 'సర్వనెత్రా 

మయాన్ హాన్వా చేత త్వౌగత మంజనం వొ సషోత్చలా భయాకుష 
® 

తా్య్యైర్వ రః కృతా హానేత్ , 122, అర్భుదం పటలం కాచం తిమిరా 

రాక్రనిస్తుతిం, త్రూుషుపణం త్రీఫలావక్ర సెంధవాల మసఃశలాా దో 

యా కుడూఫ్ల వంర్తికి శస కఫాపహ 128, ఏక గుణామాగధికా 

ద్విగుణా చ వ హారీతకి సలిలవిష్టా, వ_ర్థి రియం నయనసుఖా ర తీమిర 

పటలకాచాశ్రహరీ, 124. 

తి ప్రిఫలమలు కోడి గుడ్డు చెక్కులు కావీనము లోహాపుపొడి నల్లకల్వలు వాయ 

విడంగనూలు సముద్ర జనమ “నీటిని తామృషపాత్ర తలో నూరి వడుదినములు మేకపాొల 

తో శడిపియంచవలయును. పిమృటం జక్క_గా నూరి వత్తిని చేసీ యుపయోగించిన 

గిడ్డివానిక్ గూడ కన్నులు వచ్చును, చందనము త్రి ఫలములం 0 పోకాెక గా మోదుగపఫూల 

వ్దికిం జక్క వములు వీటిని నూరి వ త్తి జేసి కంటిలోనుంచికొనిన సంపూర్ణ ములగు 

తీమిరనగోగములు నశించును, పసఫు మ్రానిపస సఫు జటామాంసి కస్టం పిప్పలి వీటిని కాటు 

కేసీ 'జీసికొనిన సమ స్టేత్ర నోగములును నశీచును. శొంమిరియ ముఠీలు - పిష్పళ్లుం 



తాత్చర్యసః 5198 ఆంధ తాత్పర్య సహితము. 

క్రరాకా-యలు కోష్టు వీటితో వ తింజేసి ధరించిన అగ్భుదము పటలము కాచము తిమి 
© జాం . 

కము అర ము అంకుపతనము మున్నగు రోగ ములు నశించును శొంఠి మిరియములు 
2 

పిప్పళ్లు _త,ఫలములు తగరము సెంధవలవణను సహారిదళము మణిశిల వీటివ త్రి శేదము 

ఫీ దురద మున్నగు నానికి పోగొట్టును. చ్చే శ్ర నులకఫమును తొలగించును. పిప్పళ్లు 

1 భాగము కర కాయలు 2 భాగములు వీటిని నీటిలో నూరి వ త్తినిచేసి కంటిలో, 

నుంచిన దురద అర్థము తిమిరము పటలము నీళ్ళుకారుట మున్నగునవి నశించును, 

స చ 
-ఇఆర్రి చంద్భ ప్ర భావర, రుయా | 

శ్లో, అంజనం శ్వేగనురిచం కిప్పలి మధుయష్టశా, విభీతక స్వ 

మధ్యం తు శంఖనాఫీ రృనఃశిలా. 125. ఏతాని సమభాగాని అజాటీు 

రేణ ఢషవహయేత్, భాయాశుప్కూ_౦ కృతాం వర్తిం నేత్రేమ చ వయో 

దయీత్ . 126. అర్భుదం పటలం కాచం తిమిరం ర క్త్షరాజికాం అధి 

మాంసం మలం చెవ యచ్చ శత న పశ్యతి, 12, వరి శృంద్ర ప్రభా 

నాము జా తాన్య మపి శోధయిత్ . 

అంజనము 'తెల్ల మిరియములం పిప్పళ్లు మధుకము విఫీతకకమధ్యను శంఖనాఖి మన 

కిల వీటిని సమభాగనులను మేక పొలతోనూ3 వ త్రిచేసి నీడలో నెండింపవలయును. 

వీటిని నేత్రములోవై చినచ్ అర్భ్బుదము పటలము కాచము త్రిమిరము కన్ను లయెజుఫు 

దుర్తాంసము పుసీ శీంజీకటి ఇవి యన్నియును నశించును, ఇయ్యాది చంద్ర ప్రభయను 

వర్తి, జాత్యంధు నైనను నోధించును. 
SF 

= నాగార్డునీయాం జనము, de | . 

త్రి ఫలావ్యోససింధూల్లయప్టి తుత్తర సాంజనం.128, ప పౌండరీక ౧జం 
దర లో 0 వు త కురశీ ద తలో సంచూర తుఘ్నుం e ధం తానం ర్ల దృవ్యా బ్యా ని సం ర్య 

8 కార్యా నభోంజనా, 129, నాగార్జునేన లిఖతా స్తంఖే పాట 

లిఫుత శే, నాళనీ తిమిరాణాం చ పటలానాంతథైన చ. 180. సద్యః 

పకోపం స్తన్యేన శ్రియా విజయతే ధ్రువం, కింళుకస్వర సేనాథ వీలు 

ఫ్రప్పకర క్షతః, 181. అంజనా ల్లోధితో యేన ఇాసన్నతిమిరం జయే 

క్ చిరసంఛాదితే నేతే బసమూలేణ సంయుతా. 182, ఉసి లయ 
UU జాం గ EE | 

తంఠకచే ప సాద చాతి, రకల ఇ ప్రసా ౦ చాధిగ తి 

శ్రీ ఫలములు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్లు "సంధవలవణము మభుకము మెలుతు. 

త్రము రసాంజశము కమలము వాయవిడంగములు లోధ్ర) తాన్రుము అనునీపదుచాభ్యు - 



520 చకృదత్తాంటా, నేత్ర రోగాధి కారము, 

గింటిని చూర్ణ ముచేసి వ రి చేసీ 'సేవింపవలయును. ఈవ త్రిని నా7ార్డునుండు పాటల్ల్యి 

తపు స్తంభమున వా సెకు. ' ఇయ్యది తిమిరరోగములను సతృపటలములను తొల 
చును. చనుబాలలో కలివివేసిం తెత్ష ణమేన్నేత్తప ప్రళోప మును ఏ హోగొట్టును, మోదుగరఢ్ద 

ములోనూటణివై చిన కీలు పూవులు మన్న గువవిపశిందు. లోస్థోదకనుల తో నూరివై చి 

కొలదిరోజులతిమిరరో గములు నశించును, చాలగోజులనుండి మూసికొ నిపోద్చ్యు 

కన్నుకు మేకమూ త్ర, మును వేయవల యును, క్రీము మగా నెమది యను, 2 

అధి పీప్పల్యాద్యంజనములం , de 

శో పి పిప్పలీం సతగరోత్చిలపత్రాం వ ర్తయే త్పమథుకాం సహ 

రిదాం, “ఏతయా సతత మంజయిత వరం య స్సువర్ల సమ మిచ్చతి చ 

శః. 188. వన్యోపహాయశ్ఫూర్స సింధూ లై” త్రీజలాంజనసంయు తా గ 

డికా జలపిస్ట్రేయం కోకిలా కీబురాపక . 74 త్రీ ణి కటూని కరంజ 

ఫలాని ద్వే “రజనీ సహ సెంధవకం చ బిల్వతరో స ర్వకుణస్య చమూ 

లం వారిచరం దశమం ౩ పృవద స్స్. 185. హా ని ఏ తము స్రిమిరం పటలం 

చ విచ్చిట. శు శ్ క్ర మథార్జునం చృ అంజన కంజ జన "రంజనక్రంచ ద్భ 

కేన నశ్యతి వ శతం చ, 186. 

శ వో 

పిప్పళ్లు తగరము కమలపత్రముణు పసపు వీటినినూరి తే నెను క లిపి వ త్రినిచేయన 

అయును. ఈవ తిని కన్నులలో వై చికొనిన గరుత్ర ంతునిబోలిన దృష్టి యలవడును, 

శొంఠి మిరియములం పిప్పళ్లు లోవారజకు. సెంధవలవణము తగల ములు అంజనము 

వీటిని సీటితోనూరి మాత్రలను కట్టియపయోగించిన తిమేరథోగములు నశించును, 

శొంఠి మిరియములం పిప్పళ్లు చెమలియడ్డువిత్తు౨ శంఖము విటిని నూరి కాటుకవేఫీ 

చేసికొనిన తిమిరములు పటలసగులు మున్నగునవి నశించును, 

రి నీలక మలాద్యంజనను, అతివ 

న్లో, సీలోత్సలం కీడంగాని వీస్బలీ ర క్షచందనం, అంజనం సెం 

ధవం. చైవ సద్య స్రీ వివర నాశనం. 187. పతి రికి క చ్చూర యప్తీసీ 

లోత్సలాంజనం, నాగశేసరసంయు క మే శేటఫివురాప హూం 188. శం 

ఖస్య చతురో భాగా స్త స్తద్య్థేన మ మనఃశీలా, మనఃశలార్థం మరిచం మరి 

ఛాన్టేనవిప్పలి. 189. వారిణాతీమిరంహ న్తికుర్భుదంహా న్తిమస్తునా, విచ్చిటం 

మధ్యనా హంతి స్రీ జీ రేణ తదు త్తమం. 140. హరిద్రానింబపత్రాణి విప్ప 
ల్ మరివాని చ, భద్రసు_స్తం విడంగాని స ప్తమం విశ భేషజం, 141, 



అంధ్ర తాత్సర్య సహీ హీత్రము. 521 

గోనాతే, ఆ గుడి కార్యా ఛాగమూలై, ౪ వాంజనం, జ్వరాం శ్చ 

నిఖలాన్ హా చ్తి భూతా వేశం తథైవ చ, 42. వారిణా తిమిరం హా హాస్పి 

మధునా పటలం తభ్యా నకై ఎంధ్యం భృుంగగా జేన నారీతీ శే రణ చున 

కం. 148. శిశిరేణ సరిస్రావ నుక్చుదం విచ్చిటం తథా, 

నల్లక మలములు వాయవిడ వంగములు పీప్పళ్లు ర్ క్షచందనము అంజనము సెంధవ 

లవణము వీటిని చూర్ణ ముచేసీ కంటిలో చేసికొనిన కత్యాలపు తిపురరోగములు నశిం 

చును. కేజవ త్రి 2 78కము కర్పూరము మధ్దుకము నల్లకమలములు అంజనము నాగశేసర 

ములు వీటికాటుకను వె చికొనిన తిమిరరోగములం సంపూర్ణ ముగా నశించును, శంఖము 

నాలుగుభొగములు మణిశిల కెండుభౌగములు మిరియము లాకభాగము పిప్పళ్లు అర్థ 

భాగము వీటిని సీటితో నూరి మజ్జిగ లేటతో క లిపీ కంటిలో నుంచికొనినచో తిమిరములు 

నర్భుదములు నశించును. తేనెలో కలిపివేసికొనిన సిచ్చిటరోగములు నశించును. :స్పన్య 

ముతో నెన పూవులు నశించును, పసపు వేపాఆకులు పిప్పళ్లు మికియములం భ దము స్ట 

లు వాయువిడంగములు కొంకి వీటిని నోమూ త్ర సుతో నూరి మా తలను కట్టవలయ"ి. 
వినుట చేకమూా త్ర ముతో వాది వేసికొనిన వ్వ ములు భూత పే ప్ర ఈోడబాధలు నశించును. 

నజతో బాదిన తి రిసురకోగ ములును తేనెతో పటలరోగములంను గుంటక లగరాకు రసము 

తో “శే జీక కమలను స్టవ్యముతో నె "నన హ్రూన్రలును నకించుళు, . 

న. 

_ఆ్రాం్రై క జ్ఞలాంజన ము, రితూ 

నో సంగ్భ ౩ బార్యా క శతా నల క్రి కరే నామృృజ్య గండూప 

దాన్, లావ్రూరంజితతూలవ రినివా తా న్యష్నీమధూ న్ని ని శ్ర లౌన్ 144. 

పృయాళో త్తమసర్చిపా నలనీఖా సం'తాపజం కజ్జలం, గేడూరాసన్నని 

శాన్థ్య సర్వతిమిర ప ధ్టంనక్ళ చ్చొదికేం. 145, భూమా. నిఘ్ఫుష్ట్రయాం 

గుళ్వా అంజనం శమనం తయో తిమిరకాణార హరం ధూమి 

కాయా శ్చ నాశనం, 146. తి 9 ఫలాభృంగ మహా వధ _మధ్వాజ్యచ్చా 

గపయసి గోమూలే, నాగం న్ స పసిపిక్తి "౦ కరోతి గరుడొపము) చచ్చు, 

147. 8 ఫలాసలిలయోశే భ్బంగరాజద్ర వే చ హవిపి. చ వివక ల్కే_ 

కార ఆశే మధూ గో, 148. పృతిదిన ననుథ స స ప్పథా సీస మేకం 

ప్రణహి త మధ పశ్చొ శారీ శ్తచ్చలాశాం, న సవితు రుదయ'కా 

శ సాంజనా ఒవ్యంజనా వా కరకరకసమేతా నర్యవై పె వై చిట్యరొ గాన్, 

646 ". 
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149. _అసిళసితసమున్ధా సృంధివర్ష్థాభిజాతాన్ హారతి నయనర్రో 
గాన్ నేవ్యమానా శలాశా, 

దీనినే కర్పూరముతో నైన పరిస్రావము వీచ్చటము అర్బుదమును నశించును, శ్ర చచ్చి 
నఎెజ్జలను తెచ్చి లత్తుక పూనీ అక్తుక పూసే దూదిలో చుట్టి య ప్రి మధుకము "లేన దానిపై 

నిఫూసీ మండించి అపానవలనం బుట్టిన కాటుక ను చేస కొనిన కనిపింపకొపోవ్రట శ్చ 
చీకటి మున్నగునవి అన్ని యును నశించును. అంగుళిని భూమికి రుద్ది క కంటి కద్ది తిమిరార్రా 

దులు నశించును, త్రీఫలములు భారంగి శొంఠి తేనె మేకపాలు 'నోమ్యార్రమ వీట్రిలః 

చీడుదినములు సీసము నుంచి చూర్లముచేసి ధరించిన గరుడునివఅె వవ్యదృష్ట వచ్చును, 
ఇది చేయవిధ మిట్టులు--- త కఫ లోదక ములో గుంటక లగ రాకురసములో ేతిక ల్కు_ము 
లో తేనెలో మేక పాలలా గోమ్మూ తృములో దినదినము "నేడు రోజుల వజికను సీసమును 
తపింపంజేని వీమ్వట శలాకను చేసి జ్ ర-దానిచేగాని అంజనముతోంగాని కన్ను అక్ర 
తగిల్బి కొనుభురిడినన యనరోగముల నన్నిటిని పోగొట్టును, 

ఇర చించాదిచూార ము. గజా. 

చించాప త్ర రసం నిధాయ నిమలే చారులు? భాజన్కే మూలం 
తత్ర నిఘృష్ట గా రథవయుతం గాంజ్యం శోప్యాతపే, త చ్చూూర్షం 
వవలాంజ నేన సహితం నేత్రాంజనే శ న్ స్య తే, కాచారార్లు నవిచ్చి కే 
సతిమిరే స్రావం చ నిర్యాసయేత్ . 150. చిత్రానప్టీ యోడే సైంధవ 

నుమలం విచూర ర్య తెనాష్కీ శమమంజనేన తిమిరం గచ్చతి వర్షా 
దసాధ్య మవి. 151, దద్యాదుశీరనిర్యూశే హే చూర్చితం కణ పేంధవం, 
తచ్చ్యృతం సభృతం భూయః పచే త్కౌ ద్రం తీసే ద్ధ నే. 152, కశ 
తేసి న్ హిత మిదం సర్వే తివి లే శేంజనర ధాతీ ,రసౌంజనక్షా ద్రసర్సి 

భి స్తు రస (క్రియా. 158, పిత్తానిలాక్షి రోగఘ్నీ “శెబుర్యపటలాపేహా, 
దింతాపరస మును మేడీ షా శ్ లో పోని సంధవలవణము చిటీసెనగవేతును నూరి 

కలిపి ఎండలో నెండ్లించి కన్ను లలో వేసి నీ కొ నినో గోడ అర్హ ము పిచ్చిటము తిమిరముద్టాన 

ముమున్నగు నన్నియును తొలగును, చిత్రానక్ష త్ర త్రవష్టీయోగయనందు సెంధవలవణము 

ను చూర్ణ ముచేసీ వేసికొని సంవత్సరములో అనౌోధ్యమెన 'తిమిరరోగ మైనను నఖశింయ 

ను, వట్టి వేళ్ళనిర్యూహమునందు శె సంధ వలవణమును పిప్పలిచూర్ణ మును కలిపి నీతిని పోనీ 

పక్వము చేసిగట్టి పడినపిమ్తుట తేనెను చేయవలయును, దీనిచల్లారిన పీవ్వట వాడినచో 

తిమిరరోగముఖను నళింం చేయును, ఉసిరిక రసాొంజనము జేసి నేయి వీటిని రస క్రియను 



ఆం థ్ తాత్సర పీ సహితము: కలికి 

శేనీకంటిలో వచికొనినచో పీత్తచాతోోత్సన్న ములగు చే తృరోగములు తిమిరములు వ 

టలములు తొలగిపోవును, వ. 

నో శృంగి జరం భృంగ రాజం యవపి.తె లేన పుశి తం, 154, 
Deen . Wr) 

య 

నస్య మేలేన దాతవ్యం మహుపటలనాశ నం, లింగనాేే క ఫోద్య్భూ తే 

స * వి దె నే స యథావ ద్విధిపూర్వకం. 155. విద్ధ్యా చెవకృళతే ఛిద్రే త్రం _స్తన్య 

న పూరయేత్ , తతో దృష్రేషు దూపేషు శలాకా మాహా సే చృనై* 

లీ ఆ అడ అభ” జ గో - 

156. నయనం సర్చి పాభ్యజ్య వతశ్ర్రుప బున వేష్టయేతి , తపో గృహా నిరా 

ఛాగేశయితో తాన ఏవ చ, 157, ఉద్గార కాస టవథుప్టివనోత్క. ౦పనా 

ని చృ' తత్కాలం నాచే దూర్ల ్ యం యంత్ర,ణా న్నేహపోతవత్ . 158 

త్యపహోల్రీ రహో దారయీ తు క పాయె రనిలాపహెాకి వాయో ర్నయా 
ల్ ఆ ధ్ వ గరా యా భి 
త్త సహో దూర్ల ం న్నేహయే దశ్ష పూర్వనత్ . 159. దళ రాత్రం తు 

(ఆ 
అట వి లల షం బవ న చ జడ 

సంయమ్మ పూతేం దృష్టిపృని దనం, పశ త్క్ర్మ చ సేవేత లఘ్వున్నం 

చావీ మాత్రయా. 160, రాగ శ్నోపోర్ఫుధం శోథ్లో బుద్బుదం కేక 
వాం జగ ఒం “on 

రాతీతా, అధిముంథి దయ శ్చాన్యె రోగా గు స్స్ క్షు వెధజ మా 161. 

అహితాచారతో వావీ యథాస్యం తా మపాచశేత్ , రుజాయా మ 

శీరోగేవా భూయో మోగా న్నిబోధ మే, 162. 
అల్లము గుంటకొలగర మధ్గుక ము వీటి యందు సిద్ధముచేసినతెలమును నస్యముగా 

నిచ్చిన ఫోపటలములం నశించును. కపోత్సన్న యులగు లింగ నాళ మునందు యధావిధిగా దై 

వకృతరం ధ్ర మును వేధన చేసీ స్తన్యముతో ప్రూరింపవలయను. రూపములం కనుపింపసాగ 

గే కడ్డీని లాగి చేయవలసీనది. పీమ్షట చాయ్యాది బాధ లేనిఇంటిలో పరుండ. 'జెట్టవ 

లయును. అప్పుడు రోగి శేకరించుట దగ్గట తుమృట -వీదుట వడకుట మున్నగు వానీ6 

జేయరాదు. బొమృలాగున కదలక యుండవలెను. పిమ్మట మూడురోజు లైన తటువోతే 

చచ్చే త్రమును వాతవారములగు కషాయములతో.. నిండించి పిమ్మట వాతముచేయకుండుట 

3 ఇంకను మాడుగోజులం తెలముతోనిండించవ లెను. ఇట్టుపదిధినములు గడ చినపిమృట 

చక్కని దృష్టియలవడును. 'తరువాత సూడ మాత్రానుసారము'గా తేలిక పదార్థమును భుజిం 

పవలయుశు, విపరీతముగా (బ్ర వర్థించెచేని ఎటుపు-చో షముఅర్భుద మువాపుబు ద్భ్బుదము 

' *కీకరాశ్నీత ము అధిమంధము మున్నగు దుష్టరోగ నులు పుట్టును, ఈరోగములను పోగొ 

. 
ళో 



ర24 చ కృదత్తా౫౮ా, నేత రోగాధికారము, 

ట్టుకొనుట కై అపథ్యవస్తు వులను నసేవింప్రరాదు. కంటిపోటు కగమయునందు చేయం డ్లగ్య 

యోగముల నింకను వినుడు, 

అత్రి దూ ర్వారసాదుల చెత ముఖ లేపము. సత్వ. 

శ్లో, కల్కితా స్పమ్ఫుతా దూరా యవగ్గ్గె రికశారిణాకి స్వ ; సుఖ 
లేపాః పయో కృవ్యా రుజా రోగోపళా నయే, 168, పయస్యా శారి 
బాపతే మంజిష్టామధు నై రష్మి అజాక్రీ రాని చె శ్లేపః సుఖోన్షః పథ్య 
ఉచ్యతే, 164. వాతస్నీ సిక పయసి సిద్ధం సర్పి శ్చతుర్దుణ్మే శాళ్లో 

J బూత ద స్టే J ల్యాది పృతీవాపం ఢయుంరి SO సు, "165. ఛౌ మ్యత్యేనం న చెచ్చూూ 
లంస్నిగ్ధస్విన్న స్య మోక్ష యేత్ ఫి పొట్టకి వరాం ప్ర 'పాచ్చాని మలిమూా స్టే 

ర జ 589 దిశాం యథా. 166. ద్భష్టే, రత్రి ప్రసాదార్థ మంజనే శృణు మే 
గం థి 

నరికి యవలు 7 రికము వునుబాల వీటిని నూ8 “ేతిలా+ కల్క-మును వేసి చాధాని 
రా థె 

వృ తక సుఖపఫూర్వక ముగ లేపనం జేయవలయును పాల ెట్టు వునుభాలాకోలు మంజి నల 

పను యవ్షిముధుక ము వీటిని మేక పొల తోనూరి నుఖ్లోప్ణ : ము లేపన చేయవలయును, al ట్ 
రః శఘ్ను ములగు వాని చేత సిద్ధము చేయంబడిన పొలలాోే నాలుగు కట్టలా శృతిని సిద్ధము 

న్ అందు కాకేల్యా “గ లంపు cs పథములమ నూరి కలపవలయును. వీమ్లటు దీనిని శశ 

కార్యము లో విరా పెట్టవలయున ఘం 

క్రి ర్ర జు రృష్టంజనము * ధ్ర 

మే వక్ళంగస్య పత్రాణి శీరీషధవరోా రవీ. 167. మాల 
-త్యొ శ్నాి తుల్యాని ముక్తా E వైడూర్య మేవ చ చ అజాతీశేణ స సంపి ' 
వ్య తామ్ర సపాహ మావే విక్. 168+ సృణిభధాయ తు తద్వ ర్తి రిం 
ూజయ్ దంబనే లపక్, సోతోజం విద్రానుం సేనం సాగరస్య మ 
నిశిలాః. 169, మరిబాని ద ద తెన్య క్ర దం శాత యే త్పూర్వవ ద్భిపక్, 

. రసాంజను ఘాతం కక ౦ తాలిసం సరగ గ రకం, 170. గోళ కృద్ర 
ససంయు కం విత్త ఎహళిషృష్టయే. 

న్లో 

షశ్ళంగపుప త్ర ములును దిరిసెన చం డ్రవీట్ఆకులును పా బియాకులంను సమాన 
గ్రహించి ము త్రెములు E వైడూర్యమణి వీటిని సమానఖాగ ములు7ా గ్రహించి 

నీత్త: దినము అవరక్ష రాగిపాస్ర లగ మేక పాలతో తడిసీయుంచి వీమ్వట నూరి వ త్తిచేసీ . 

ముగ 



ఖో 

“శాతయ.నపహిత: oi 
ఆం ధ్ర 'తాత్చర్వసహాలేము, రల్ 

శేసికొనిన పొతకరము. శంఖము ముద్దములు సముద్ర ద్ర సేనను మణిశిల మిరియములు' వీటీని 

న తిచేసి వేయట మంచిది, ' శేనిచో రషాంజనము చేయి ేనె తాడిశపత్రి స్పర్ధ 

శకము వీటిని నూరి పేడరసములో కలిపి వత్తిని వేసి అన త్తితో వితో వహారేములగు 

దృష్టులు శాంలెంచును. 

క్ర గుటి కొాంజనమ్ము రుయా 

శో, నలినోత్చలకింజల్క_ం గోళ కృ ద ససంయుతం, 171. గుడి 
లీ రా Ww 

మ ప మం గజ్జ 

శాంజస మేత త్వా ద్లిన రాత్యంధ యో ర్లేం, నదీజశంఖ ల్రైక టూ 

న్యభథాంజనం నునఃశిలా క్వ చ చనిశే గవాం శక్ళేత్, సచందనేయం 

గుడికాథ చాంజనే యశ సృ తే నాత్రిదినె హ్యప పశ్య "తాం. 172, కణా చా 

"సవితా న్ కౌంథధ! గయకృన భె పకా త్ర సె. వేపి తా అచిరా ద్ధి నక్తాంధ్యం త 

ద్వ కృమోద్రమూపణం, 178. పచేత్తు గౌధం హి యకృత్చ్య్రయు కం 

ప్రకల్సితం .మాగధిశాభి రంజన్నా. నిషేవితం తన్సళ్ళ దంజచేన నిహ 

ని నక్తాన్ధ్య మసంశయం ఖలు. 174. దధ్భ్నా నిన్భుష్టం మరిచం రాత్యం 

ధ్యాంజన ముత్తమం, తాంబూలయు క్షం ఖదొ శస్టతభ శణం చ తదర్ధకృ 

న్, 175. శ ఫరీమత్స్య మారో నక్తాంధ్యం బాంజనా ద్యినిహంతి, తేద్య 

జానుళ టంకణ కర్తమల ౫ చ కశోంజనా ను ్మథునా, 177. శేశరాజూ 

WU 
నిరతం పద్ధం వుత్చ్యిండం హా ప్పి భతీతం, నక కాంధ్యం నియతం న్యణాం 

ససాహో ల్పేథ్యనేవ్నాం. 177, 

కవుల శేసరములను అఆవుపేడలోక లిపీ ఉండలు చేసీ కంటిలో నుం చికొనిన పగ 

లు దృష్టి చక్కగా సగుపడును. ఉఅచీకటియ నశించును. అత్యుత్పన్నమగు శంఖము 

శొంఠి మిగియములు పిప్పళ్లు ఆంజనము మణిశిల పసపు మా9నిపసపు పేడ చందనము 

వీటిని వత్తి' చేసి కంటిలో క్ల నికొనిన దినారాత్ర, ములును దృష్పిస్వచ్చముగా నుండును, 

పిప్పళ్లను మేకక డుపులో ((కుడిదిక్కునను న్న 'హేంసమునందు పక్వముచేసి కంటిలో. 

వైచికొనిన నిశ్చయముగా "శేజీకటులు నశించును, మీరియమును పెరుగులో నూరి కాటు 

క్రయ వోకిెన “టజీకటులు నశించును. తొంబూలములో' మిణుగురున్సరువును తినినను 

వేపయొక్క... కారమును కంటిలో చేసికొనిన "అ జీకటులు నశించును. ఇంగువ సుహాగఫు 

స్సు ఇవిగువిలి వీటి నొక్కొక్క_దానిని తేనెతో బాది జేయుట మంచిది. 



526 చ త్రో ద త్తే, నేత్ర త్రులోగాధికారము, 

అద్రి లీఫలాఘృశము. రితి 
త్రిఫలాశ్వాథ” ల్కా_భ్యాం సపయ స్కం శతం ఘృతం, తీపి 

క ణ్య చిరా దంతి వీత మేత న్ని శాముఖే, 178 
రు 

త్రీథలాక సాయ కల్క_ ములలో పాలు సహితముగా నేతిని కాచి సాయం కార 

ములయందు త్రాగిన సంపూర్ణ ముగా తిమిరరోగములు నశించును, 

అథి నుహో త్రి థలాభ్ళుతేయు, రి 

వ. తి త్రిఫలాయార స సం ప్ర ఘు స్థం భృంగరసస్య చ, వృషస్య చ దస 

ప్రస్థం కతావర్యా శృ  తేత్సమం, i. అజాశీగం గుడూచ్యా శ్చ 

అఆమలక్యా రసం a వ్రస్థ్యవస్థం సమాహృత్య సశ్వేశభిర్ణ లేం వచే 

జ్. 180. కల్కః కణాసితాద్రాతా తీఫలా నీల ముత్సెలం" మధ్గుకం 
) శ్రీం శాకోలీ మభుపర్ణీ నిదిగ్గికా. 1817 తత్సాధు సిద్ధం విజ్ఞాయ శుశే 

భాండే నిధాపయేత్ ఊర ర పాన మధకి పానం మధ్య పానం చ శస్యలె, 

182. యావనో నేత్ర, ర సా న్బానా డేనాపకర్ల తి, సరక్త రక్త 

స్టే చర శ్ర చారీస్పతేఒవి చ చ 188. నక్రోం ఛే తిమి"ే కాచే . నీలిశా 

పటలార్చుటే, అభివ్యంటేఒధిమంశే చ పత్షకోచే సుదారుణే. 184, నే 

తృరోగెషు సర్వము వాతి త్రో ఖషు చ, అదృష్టం మందద్భృస్థిం చ 

కఫవాతపదూపి తాం, 185... స్రవత్ వాతపిత్తాభ్యాం సకండ్వాసన్న 

దూరదృక్ 4 గృధిదృష్టికరం సదో ట్టి బలవర్లగ్న వర్ణనం, 186, సర్వనే 

|| త్రామయం హన్యా శ్రీఫలాద్యం మమా ద్ధ్భృతం. 

త్రి ఫలములరసము 16 ప|| గుంటకలగరాకు రసము 16 ప|| అడ్డసరము రసము 

16 పల! పిల్ల పీచరరసము 16 ప] మేకపాలు 16 ప! తిప్పతీగెరసము 16 పలములు ఆన్ల్లు 

రసము 16 ప॥ ఉసిరిక రసయు 16 ప|| చొ, తెచ్చి ఈరసమునందు నేతిని పక్యముచేయ 

వలయును, ఆనేతిలో పిప్పళ్లు చక్కెర ద్రా దాత త్రి ఫలములు నల్లకనులములు మధ్గుకము 

. శ్నీరకాళోలి పాలవాకుడు వీటిని కల్కమన్స చేని పక్యభుగున పుడు కలిపి చక్కగా 

పచన మైన పీమ్మట నొక పాత్ర లో నుంచపలయును, పిమ్మట నీళ్ఫ్ఫతమును ఊర ర్ ప్వపౌన 

ముగాని అథ ానమును గాన్ మ ద్య పానమునుగాని చేయవలయును. దీనిని క్రైనటల్ల 

న్స శ్రీ రోగము లన్ని యును నశించును. ర క్షసహీతమైన దానియందును.ర _క్షదుష్తమున౦దు 

అక్స్రేవమువందును. “టజీకటి యందును తిమిరము కా-చము నీలికపటలము 'అద్బదమ అభి 
- స్యందము అధిమంథము వీటీయందును భయంకరమగు పతీ ఫ్ర కోోపయునదును సమ 



ఆంధ్ర, కాత్సర్య సహితము. ర్2ి7 

శ శ కి ర 

వాఠేపీ త్రకములగు చేత్రరోగమలయందును అదృష్టీ మందదృష్టి వాతేషి త్ర స్రావము 

జల ఆసన్న దూరద్భ కము మున్న గువాని నియ్యది తొలగించును. పలాల 
శ 

ఆం రెండవ క్రొఫలఘృుతము ధ్రిత్రా 

న్లో, తిఫలాత్ర్యూ షణం ద్రా దాక మధుకం క కటురోహిణీ. 187, 

ప్రపొండరీకం నూశ్రలా ఏడంగం హక సరం, సీలోత్సలం ఇా'రి ఖే ద్వే 

చందనం రజనీద్యయం. 198. కార్షికె9 పయసా తుల్యం త్రి తిగుణం. 

ఫలార సం, ఘృత వ్రస్థం పచే చేత ' శృర్యనేత్రరుజాపహాం. 189. లిమి 

౦దోవ మాస్రావం కామలాం కాచ మర్చుదం, పీసర్బం పృదరం కం 

గూంరక్షం శ్వయధు మేవ చ. 190. ఖాలిత్యం పలితం చైవ కే శ్రా 

నొం పతనం తధా, వి వమజ్యరమర్తాణి శుక్రం వాళు వ్య పోవాతి, 101. 

SS 

అన్యే చ బహవో రోగా నేత్రజా యే చ వర్త జాకి "తా న్సర్యా 

న్నాశీయ త్యాళు భాస్కర _స్పివిరం యథా, 192, నె వానా త్సరం 

కించి దృపిభి! కాళ్యవాదిభిః దృష్టి ప సాదనం దృష్టం యథా స్యా శై లే 

ఫలం సుతం. 198. ఫలతి కానీరుకై పాయసిద్గం క ల్కేలయప్రి మధుకస్య 

యు కం సర్పిసృమం కద్ధ చతుర్థభాగం పాన్యా శ్రీదోవం తిమిరం 

పస'ివృద్దంః 194. 
UT 

ఫలములు శొంఠి మరియములం పిప్పళ్లు ధ్రాత్న మధుకము కట కరోహీణి 

కమలములు -చిన్న యేలకులు వాయువిడంగములు నాగకేసరములు నల్లగ ల్వలు మను వాల 

చందనము పసఫు (మా నిపసఫు వీటిని ఒక్కొాకతులము చొ వీటిఅన్నిటితో సమాన 

ముగా పాలను దానికి మూడురెట్లు త్రీ ఫలములరస సును చేర్చి పకష్ణముచేసి 16 పల 

ములనేతిని పకరముచేయవలయును, ఇ య్యది నేత్రరోగములను సంపూర్ణముగా 

పోగొట్టును. తిమిరదోప,.ములు ఆస్రైవములు కామెరలు కా-చము అర్బుదము విసర్పము 

వ్రదరము కండూరక వాతము ఖా లీత్యము 'నెండ్రుకల నెజపు నిషమజ్వరవు ములు మున్న 

గునవి నశించు. కాశ్యపాదిబుషులు ఈ శి, ఫలాఫృుతముకం కె మంచిన యకాషభధము 

శత ములకు హీతక ర మైనది లేదు. త్రిఫలములు పిల్లప్రీచర ఫీట్రికపాయములో మధుక 

ము ఫేటిక షాయములో సమానా గములను "నేతిని కలిపి పక్వము చేసి నాలవపాలం తేనె 

ను క లవవలయును, ఈ నేయి త్రీ దోషజములగు తిమిరఠతో గములం నశించును, 



528. చక్రదత్తాాణూ, నేత్ర రో గాధి కారమ్సు. 

పో 

GC భృంగ రాజ తై లము, 0a 

క్లో భృంగరాజరస ప్ర స్ట యస్పృమధుపలేన చ, _లెైలస్య పడవం య 2 

పక(ం సద్నోో 'దృషెం ప సాద యల్. 195. న సాం దంఫీపలితవ శ పక్వం సద్యో దృష్టిం ప సాద యేల్ స్యా ద్వలీపలితన్నుం మాళే 
నైగ న్న సంళయ్క, గవాం శక్ళ త్కటథవిపక్య ముత్తమం హీతం ఎ 
తెలం తిమిెేేము న సతః ఘృతం పతం కేవల మేవ "పె Qe —0 4 ఠి డొ 

ణ్యుతెలం పవనాస్ఫగుతే యోః. 196. 

16 పలనుల గుంటక లగరాకురసములో నొక భలము మధుకళల్క_యును క బిపి 
4 పలములతె లమును పక ము చేయవలయును, ఈ తె లమును నస్య యు నిచ్చిన దృష్షి స్వ (saan లా లు 

చృమగుగు, ఒక నెల సేవించిన వలీపలితనో౫ములు నశించును. ఆవు పేడరసములా తైల 
మును పక్వముచేసి యుపయోగించిన తిమిరరోగ ములు , నశించును. కేవలపి తజము గృ 
తిమిరరోగములకును ఈచి తనే చేయవలయును, 

శ్రీకే తథా 

-క్రర్రి నృపవల్ల భతెలము, రికా 

ది § బ్, వ t ర అద్య వో జీవనకర్ష భకౌ మేధా ద్రామోంశుమతీ నిద్యికా బృహతీ, వు 
ధుకం బలా విడంగం మంజిస్థా శర్మ రా తథా రాస్నా, 197 నీలో 
త్సలం శ్వదంస్టా ప పౌండరీకం పునర్న నాలవణం పిస్పల్యః సశ్వేషాం జ ల్ 
భాగ రతి కె 8 క్లే ఫ్రైకి 198. తలం యది వా సర్పి ర్షత్వా శీర 

యై 

చతుర్దుణం పక్షం, తిమిరం పటలం కాచం న క్తాంధ్యం చార్చుదం త 
థాంధ్యం చ. 199, శతం చ లింగనాశం. నాళయతి పరం చ నీలికా 
వ్యంగం, ముఖ నా నా ₹*క్షంధ్యం పలితం ఇవాకాలజం హను స్తంభం, 
200. కాసం శ్యాసం శోవం హిశ్కా స్తంభం త ఖాత్యయ నేత్రే, ము 
ఖై ర్ట మర్ధ భేదం రోగం బొహుగ హం నరః స్తంభం, 201. రోగా 

| 2 im ధక నా J ర్ న ఇ 
నధిోర్వజత్రిః సరా నచి₹ణ నాధయత్సి నస్యాధ్ధం కుడవం లేల౦ 
ప కవ ప oF wre § పక్షవ్యం నృపవల్ల లే 202, అయం 8 వో ణ్? కలె. రన్యే భం 
గాది తెలవత్ , 

“చా 

ఘృతము జీవక బుషభకయ అను ౧౦ధ (ద్ర, వ్యములు మేద ద్రాత్ గొలిమిడి వాక 
డు మధుకము ము త్తనపఫులగము' వాయువిడంగములు మంజిష్ట చక్కెర రాస్న నీలకనుల 

ములు పర్చేరు గలిజేరు లవణము వీటిని కాలుపల! వొ నూరి నేతిని ₹-ని నూనెను గాని అం 
 డుకాచి ఈ తై లముక ౦కు నాలుగురెట్లు పాలను కలిపి పకషము చెసి సేవించినచో తి 

మ్తిరములు పటలములు మున్న గునవి నశించును, ముఖిరోగములు అర్థాంగ వాయువులు 
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కనించును. ఇందు "తెలమునుగాని ఫఘృతమును'గాని నాలు సపలము లను స్వీకరింప వల 

యను, కొందణా చార్యులు భృంగరాజ_తై లమువలె , సిద్ధము చేయవలయు ననికి, వో 

జ 
గో 

నో, లీల స్స పచే త్కు_డవం మధుకస్య ప పలేన త వే 

208. అఆమలకీర సవ సం శ్రీరవ నేన సంయుతం కృత్యా, అభిజి న్నా 
(UDP ఆధి 

చావ శ ra ~ షా ; 

మ్నూ (తెలం తిమిరం హన్యా ,న్మనిప్రో కం. 204. వినులాం కురుతే దృ 

వీం నభా మ ప్యానయే ది్దం ర్ం. 
రి ర 

ఒకపలము మధుకళక ల్క_ములో గ నాలు గుపలముల నూనెను ఉఊసిరికరసము 

సాలను 16 పలములను కలిపి పక్ళముచేసి సేవించిన తిమిరరో గములు నశించును, కక 

మైన దృష్టి నుబిల వన్సును., 

థ్రి ళు క్షజరోగయులకు వోదనాదులు. గతా. 

న్లో, అర ర ఛేతు -ఛేదనీయం స్యా త్క్బృవ్షప్తావ్తం భవే ద్యభథ్యాబ 

. డిశావిద్ధ “మున్నమ్య తి భాగం చాత్ర వర్ష యెత్ . 205. పిప్పలి తి తి ఫలా 

లాకా “లోహాచూర్షం స సైంధవ, “ఫఘృృంగశాజరసే పిష్టం. సడిశౌంజన 

మిష తే, 206. అర “సలిమిరం కాచం కండూంశు కం తదర్షనం, అజుకాం 

నేత్ర, రోగాం న సాన్యా న్నిరనశేపతణ 207, ఛుహ్పాఖ్య శార్భ్యజ సీ 

కోసధి చీననీ ౦కు సింధూల్లీ 7రికశిలా మరివై 'స్పమాంశైక, పై 

రా 

| రస వంత, ర 

శ్చ నూవ్షీక కర "సేన సక్తి యయం వ ంత్వే క్ష 'కాచ తిమిరాక్టనవర్థ 

రోగాన్. 208. కాంతస్య సర్భిమః పానై ర్వినేకాలేపసేచనై 5 స్వాదు 

ఫీ చై పశమయే చ్చు కికా ముజనె సతః. 209. ప వాలముకొ 
ర > జాని యా రాని ww —0 

వెదూర్య శ ఖస్ఫటిక చందనం, సువరరజతం తో 
షా : ర్ం 

కాపహం. 210. శంఖః మెదల సంయు కక కతేక 

సితియార్లవఫేనోవా పృథగంజన నుర్దునే, 211. 

కుర్యా దర్గున శాంత య, వై దేహీ శ్వతమం వచం 

ముం. 212. ద వాతులుంగర సః విష మంజనం పవిషకాపహాం, 
యా రై A) 

అర్హ రోగము నల్ల గ్రుడ్డుసెకి ప్రాకిస శ్ర స్త్రము చేయట మంచిది, ఎ త్తిపట్టికొని 

బడిశ మనుళ సృుముచేత చసిపవలయను. పీప్పగ్గు త్రీసలములు లత్తుః లో హచూర్హము 
(ఈ 

సి0ధవలవణము వీటిని గుంటగలగ ర్లాక్టురనము ల” నూరి సిద్ధముచేని సేవించిన అర్హ 
ర 

. గ 

67 

ట్ సనన ౦ నాగరం స 



ర్ి0 చక కొద త్రీ, నేత్రరోగాధికారము, 

ము తిమిరము కాచము దురద శుక్కము తెలుపు అజక మున్న గు చ్చే త్ర త్రరోగములను పో 
గిెట్టును. సోంపు రసాంజనము మి శ్రే సముద్ర, "స్టీనము శంఖము శెంఫేవలవణము గరిక 

ము శిలాజిత్తు మిరియ ములు వీటిని సమభాగము ఏను "తేనెలో కలిపి కన్నులలో జే 

కొనిన అర్మ "ను కాచము తిమిరము ఫ్రూవులు మున్నగు నేత్ర రోగములు తోలగును, శ్రీ 

ణుక ఏజములతో నైన సిని త్రౌగుటుచేతను విరేచనములు" చేపనలు సేచనలు చేయుట 

చెశను శు కి క్రి మున్నగు రోగములు నశించును. పెసలు ము త్తెములు వె వై డూర్యమణులుశ్ళ 

ఖము కర్పూరము చందనము బం గాగము వెండి లేసె వీటిని లిపి నూరి అంజనము జే జేసి ప్లే 

కొనిన శు క్రికలు నశి.చును. లేనిచోశంఖమును నూరి త్రేనెభోకలిపి కన్నులలో 'ేస్టిక్రాన 
వల యును. మి శి సముద్ర ఫేనము వీటిని నూరి కాటుకగా వేసికిెనిన పూవులు నశ్తిి 

చును. పూవులు శాంతించుట కై తలుచు-గా పీ ల్తశాంతి చికిత్సను చేయవలయును, క్రీ 

ప్పళ్థ్రు తెల్లమిరియములు సెంధవలవణము శొంఠి వీటిని దూ చీర సము లో నూరిశాటుక షో 

క్రొనిన పిష్టకములు నశించును. 
అఆ సంధిజముల కుపనావాభిదనాదులు. ఆహా 

క్లో, భిత్తోోపనాహం కఫజం _పిప్పలీవుధుమెంధ.వైః, 218. విలి 
ఖే న ండలార్లోణ ప ప్రచ్చయె ద్వా సమంతతః, పథ్యావధా త్రీ సల మధ్య శీ 
వీచె తకః భాగ ర్వెదధీత వర్తిం తయాంజయే దశ్రుమతి ప్రగా 

నే తట్ట మపి వృకోపం. 214, స్రొవెము త్ర్ఫలాశష్టథం 

యథాదోవం ప ప్రయోజ యేత్ , మెద్రేణా జే జ్యే. పిప్పల్యా ము శ్రీం వి 

ఛే చ్చి రాం తధా, 215. తి త్రిఫలామూత్ర కాసిససెంధ వైెః సరొసాంజ 

నైః, రసక్రియా క్రి కమిగ్రంథ భన్న స్యా  క్ప్రతిసారణం. : 216, 

కపోత్చేన్నములస నసనాహములకు "ఖీదననమును చేసీపిప్పళ్టుసెంధ వలవణము శ్రే 

చె వీటి నందు నింపవలయును, కరక్కాాయలు 1 భాగము తాడి 2 భ్రా[ఉసీరక కి భాగ 

"ములు వీటిని మధ్య బీజములను రృగుముగామూడు రెండు ఒక భాగమును గృహించి 

నూరి వ తిచేసి ధరించిన నే త్రములోని యాశువులను తొలగించును. 

న్లో. స్విన్నాం భిత్యా వినిష్పడ్య ఖన్నా. మంజననామికాం, 

శలై లానతసింధూ సై స్పకు ట్రా ప్ర పతిసారమేత్ . 217. రసాంజనమ 

మ్ భల a na wa మట. అ పి దస ద. క స్వ 0 ఫఎ్రష్టయాంగుల్యా వారె ద్ర 
ol ఢి 



ఆంధ్ర తాత్సర్య సహితము, 581 

శక్త జళలొకసా, రోచనాశారతుశ్ణాని నిప్పల్యకి తొద మేవ చ219, 

ప్రతిసారణ మేకైకం భిన్నేన గణ “్హవ్యకే, నిమి. సోసయా సేయం 

స్వా చే సేన చ పూరణం, 220, న్యైదయి త్వా విస గృంథిం ఛద్రా ణ్య స్య 

నిరాశృయం, పక్వం భత్వ్వా తు శ సేణ సంధ నావిచూర్ల యేల్. 

221. వర్తావ లేఖం బహుశ శ్తద్వ చ్యోణిత మోక్షణం, పునఃపున ర్యుశే 

కంచ పల్లరోగాతురో భజేత్ .' 222, వీల్లి స్నిద్ధో వమే త్పూర్యం శిరా 

వ్యధం స్తు సు'తే=_సృజి, శీలారసాంజనవో, సవనోషీ తె శ్చత్తు రంజయేత్ , 

పంతావవథాదారు మురసారసచేసితం, అభయారసవిష్టం నో తగరం 

వీల్లసాశే న 0. 228. భావితం జబ స్తమూత్రేణ సస్నే సారి దేవదారు చ 

కాక మూచీఫ లె కేన ఘృతయు కై శన బుద్దీమాన్, 224, ధూపయే త్సిల్ల 

రోగా ర్ల రం పతంతి శ్ వుయోజ౬చిశాల్ ం 

ఎనమనుర+న మునందు చెమటను పట్టించి 'భేద్న చేసి నిష్పీడనము చేయ 

“వలయును. పిముట శిలాబిత్తు ఏలకులు కగరముసెంధవలవణను "తేన వీటితో ప్ర తిసా 

రణమును చేయవలయును. "శనిచో శస్త్రుకర్శ నటం దె వైద్యుడు. రసాంజవము నల 

తో పృతిసారణనును చేయవలయును. ఇట్లు ప్రతిసారణమును చెసి దీపశిఖోద్భవము 

లగు నుష్తము తో చెమటను పట్టింపవలయు ను, చే లీని రుద్ది ఆవిరివట్ట వలయును
, జెల 

గలసు పట్టించి ర కనాను వెడలింపవలయును, సీమట క్రమముగా గోతోచనము యవ 

క్షారము 'మైలుతు త్రము పిప్పళ్ళు లేనె వీటి నొక్కొ- క్కటానిని ప్ర పతిసారణము చేయింస 

పలయును. 

ప్రి చూ? ర్లాంజనమా, రికా. 2 

థో, రసాంజనం సర్జరసో “జాతీవువ్చం మనకీకిలా,. 226. నము 
౧౧ 

ద్ర చేనో లవణం గై రికం వురిచాని చ ఏతత్పమాంళం మధునా పిష్టం 

రెంన్నన ర్త రని, 227. అంజనం శేదకండూఘ్నం పక్షుణాం చ ప్ర రహో 

త్రై 
ఇర, మ ద్రకాస్థిరలుక్యా స్తు స్తు తుపోదలవణానితం 228, తొమ్రషాత్ర 

జఒంజనం ఫఘృుష్టం ౦ వీళ్లే ప్రన్నన్నవ్ను రని, తామ్రపాత్రే, గుషశమూలం స సంధు 

తం మరిచాన్వితం, 229, అరనా లేన సంప సృష్ట వాంజనం పిల్లనాశనం, 

థి 

హరి ద్రే త్రీఫలాం లో ధం మధుకం ర_క్షచందనం, 280, భృంగ రాజ 



582 చ శ్ దత్త రా నేత్రరోగాధి కారము, 

రే సష్ట్వా ఘుర్గ యే ల్లోవాభాజనే, తథా తామే చ సప్తాహం క్ర 
తా వ రిం రజో=.థవా: 281, విచ్చిటీధూవమదర్శీచే తివిరోపహ కే 
రాక వ్రాత రి శ్యంజ 6 య్ న్నిత్యం సర్వ నేర నుయాపహం,' 282 వృ 
జిష్టాపోధుకోత్సలో దధి క ఫకషక్చేవ్యగోరో చనా మాంసీ చందసశ ౧ఖ 
పత్రగిరిద్భు త్తా తాలీస సవుష్పాంజనై 9, సరై "రేవ సమాంశ మంజన మిదం 
కస్తం సదా చక్షుబపోః కండూ నైదమిలాళ్రు కోణి తరుజా విల్లార్మకు 
కాపహాం 288, ర్ 

రసాంజనము సర్జర సము జాబిపుప్పుము మనళ్శిల సముద్ర, సేనయ ఉప గరిక 
ము వీటిని సమముగా చేకొని కేసెలానూరి కంటి లో చేసికొనిన కి న్నమయులు వర్షరోగ 
ములునశించును, చేపతలలోనుండు యొముకను గంజిని ఉప్పును కలిపి రాగి పాత్ర లా! 
నూరి క్లిన్నవ ర గ్గ మున్నగు వానికుసయోగింప వలయును, కొలపొన్న వేళ్లను రావో శ్ర 
లోనూరిసెంధవ లవణము మిరియములు కలిపి గంజితో ఫుర్ష ఆ చేసీ అంజనము: జేసి షో 
కొనిన పిల్లరోగములు నశించును, చసపు మ్రానిప సపు త్రిఫలములు లో ధ్ధ మధుకము ర్రక్ట 
చందనము వీటిని గుంటకలగరాసరసమఘులాో = కలిపి రహ పా శ్ర మునందుగాని రౌ 
పాత్రములో గాని భరి ణచేసీ వ త్తిని చేసి గాని అంజనము చేసిగాని కంటికి వేసికొని; 
సిచ్చిట బూజు గ్ర మ్రినట్లుండుట తిమిరము మున్న గునవి సంప్రూర్హము7ా నశించును, 
మధుక ము మంజిష్థము కమలము. సము ద "ఫ్టీశము తేజప త్రి గోతోచనను జటామాంసి 
చందనము శంఖము క ౦డమట్లి తౌలిశపత్రి వీటినిసమాంశములను గొని అంజనము చేని 
భరించిన ే త్రృములకు హీతముం క ండంవు “క్రీదము ర క్లపుపీడ మున్నగునవి నశించును, 

అ తుళ్ళి కాంజనము. థయా- 

వో, తుత్తకస న పలం శ్వేతమరః నాని చ వింశతి వింశ తా కాం 
చీకపలె 8 విస్త తామే నిధాపయేత్ . 284, వీల్లా నపిల్లా న్కు_రు తే 
బహువర్షోట్టి తా నప్కి శళ్సే శే నోపచేహాశ్రు కండూకో భాం శ్చె నాశ 
"యేల్. ళ్ యాప్యః ప మోపరోధ స్తు హో మోద్ధరణలేఖనై: కి వర్త 

- న్యుపచితం లేఖ్యం గ్రావ్య ముత్రి_ష్టళోణితం, 286, పృవృద్ధాంతర్జుఖం 

రోమ సహిష్లో రుద్దే చ్చనైః సందంకే నోద్దశే ద్ద్రమ్ట్యాం పత్త్రో 
ధా ఏల రు హర 

మాణి "బుద్ధిమాన్. 297, రశన్నతథీద శే నా త్ప్త, త్త "హొమశ లాకయా, 
పక .నునశె మైనం కదాచి ద్రోమసంభవకి 288. ఉత్సంగినీ బహుల 



తాత్సర్వేసకి కకక ఆం ధ్ర తొత్సర్య సహితము, 

కర్షమవర్శ నీ చ శ్య్యావం చయ చ్చ పటుతంత్విహ బద్ధవ_ర్హ కిము చ 
౧౧౬ 

—-శ్రీ 
ధరే 

సోథకియుతం త్విహ వర్ష యచ్చ కుంభీకిసీ చ సహా శర్కరయా వలే 
పో 

భన , శైప్తోపనాహసగణం చనిసం చ భేద్యో, గ్రంభెళ్ళ య; 

క్రి తాన మనా న 240. 

గ మెలుతు త్రేయు 1 పలనము తెల్ల మిర్షియములం 90 పలనులు వీటిని 40 భలముల 

. గంజిలో కలిపి తాను రు పాత్రలే నుర ఇ శసీ అంజనము'గా వెసికొనిన బహు-కాలము 

నుండియుండిన పిల్ల వేత్త రోగము న నఖిచును.. లేక ఈయోపథులతో నేకిము “వేసిన 

ఉసనదేవాము వాపు మున్నగునవి న నశి-చును. వలకె దులయందు రకిక్ష స్రావమును చేయిం 

పపలయును. _(పృవృద్ధములగు అంత రుఖురో' గములను బుద్ధిమంతుండగు వె ద్యుండు 

చిమటలా౦ టెక సరత! "ఇడ నింప వలయును. దురదగల గృరభుల మున్న గువానియం 

దు లేఖనక ర 5 మున్నగు చికిత్స లం చేయవలయును, 

_౨అధ్ర సర్శ జములకు ఘృుతాదిచో్యోతనము, లి 

శ్లో, భృతెనై ంధన చూ చ్లేన కఫానాహా పునిపునో విలిఖైన్ల ౦డ 

లార్రైణ వచ్చయె ద్వా సమంతతః, 241. పటోలావు లకశ్వాకై. "బా 

శ్పోస్టతనవిధి ర్తి 37, పణిజ్జక రసోన స్వ రసః  పోధకినాళనః 242, 
sha 

న శ్రనామ్నా aes మేవ చ. 248. మండలాగ్రైణ కక 

మాలే ఖంద్యా చ్చిషక్ శనై; _ ంమార్థకప్పరీకక్షవర్య త్రిఫలా 

రసెః, 244, సురామండేన వ న స్సా త్ ఎష్టాభివ్యంద నాశ నీ పోథకీ 

వర్తోపరోధ క్రిమి గ్రంథకతూణ శే 245, 

కషపానాషా నోమును ఘృత సెంథవచూర్లము చేత పోగొట్టవలయును, పటోల 

మ ఉసీరిక వీటిక సాయముతో గాని ఫణిజ్ఞకరసముతో గాని. పోధి గృ ంధులను పోగా 

వి న. వ వ ట్రవలయును అఆనావాపీడిక లను చెమట నూస్నగువానివలన పోగొట్టవః యును, నేత్ర 

ఫుఅర్బ్చుదము వర్మార్శము శుషా..ర్శ్భము ఈరోగములను "ముదల శ సము చేసీ పిదప 

నెంధవలవళాము మున్నగు నౌషధులను తి ఫలములరనము లో తడిపిముది రామండ ము లాగి 
క 

వ త్రిచేసి ధరించిన అఖిష్యం దాదిగోగములం నశించును, 

న చ దో కార భ కరణష మెను ఇట్లు చకృద క్తయందు సత్ర గాధి క, ము ముగ్గిసెను 



౫౯. శిరోరోగాధికారము. 

అఆ నాతేశిరోగయునకు చికిత్స. ద్విజ. 

నో వాతి కే శిరసో రోగ స్నేహస్వేదా న్వనావనాన్, పానా 

న్నముపపహారాం శ్చ కురా ద్యా తామయమాపహాోన్, 1. కుష్టు మేరండ 

తెలం చ లేపా త్మా_ంజిక పేపీతం, శీరోర్రిం నాశయ శ్యాళు పుష్పం 

నా ముచుకుందజం. బి, పంచ మూలీశ్చతం శ్రీరెం నస్య దద్యా చ్చి . 

రోగ జే ఆశిరోవ్యాయకం చర్చ కృత్వా ఒష్టాంగుల ముచ్చితం 8, 

"కే నావెక్ట్య వీరో 2_ధసా న్లాపక లన లేపయేత్, నిశ్చల స్యోపవిష్ట 
రి 

స్వ తెలై రుప్పే 8 పృపూరయేత్, 4. ధారయీ దారుజ&. థానే ర్యా 

మం యామార్గ మేన వా, శిరోబస్త్ రయ తేషు శిరోరోగం మరు 
ద్భవం. 5. హను మన్యాశ్షికర్లార్సి మర్చితం మూర్గకంపనం, తలే నా 

పూర్య మూర్భానం పంచమాత్రాళతాని చ, 6, తిప్రేభ్లపృణెవి తే ఒష్టై 

దశ వాతే శికోగదీ, ఏకఏవ విధిః కార్యః తథా కగ్గాతీపూరణే, 2, 
వాతిక శిరోరోగమునకు స్నేహ న్వేదములు పౌపనమనులును హీతముం బోంగొట్టున 

న్న 'పానములును చేయవలయును. కోస్టు ఆముదమును గంజితో నూరి లేపన'వేసీ శిరోఫీడ 

లుతొలగును. లేనిచో ముచికుందవృతపుఫూ లను లేపన చేయవలయును. చంచమూల 

ములలో పాలను కపహాయనుగాగాచి నస్యము నిచ్చిన శిరోరోగములు నశించును, తల 

వే నలువ వ్రశగ్రాలను రాగలచరమతో కట్టి క్రి ౦ది వైపున మినుకముల కోల్కు_మును లేపన 

నుసీ రోగనిన స్వస్థునిగా సార్చుండంచెట్టిఅ చర: ముని వెచ్చని నూనెను పోయవలయును, 

రోగికి బాధ యపశమిల్లువజికును జాముగాని ₹ండుజాములు గాని ఉంచిన సమ 'సశిరో 

రోగములు నశించును, తేల్య త్రి ప్పుడు మున్నగునవి పోవుటకు ఈరీతి౫ నే శలమతోళల 

ను పూరింపవలయును. ఇయ్యదినీనూరు మా త్రం తైలము కఫోత్సన్న ములను, పిత్తోళ్చ 

_ న్నములుసు ఎన్ని ది వందలచాతపు శిరోరోగములను పోగొట్టును, దీని నే కర్భ ములకును 

చీ త్ర (త్రములక్షును చేయవలయును. ఇ 



“5 వము, | న్న ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహీతి _ శరీకిర్ 

అం ెత్తిక శిరోరోగములకు, ధ్రిత్రా- 

నో, ఇతే ఘృతం పయః సే? లేపాః సనొవనాకి జీవన్ 

పొ 

న న య “జాం అడ ల అ ద్య స్నగ్ధం సమ్య గ్విరేచయేత్ , మృద్వీశా త్రి ఫలేయూణాం రసైః శీర 
ఘృత రవి. 9. శతథాతస్ఫు తాభ్యంగః త వాతాది నేవనం 

శీతస్పర్శాళ్చ సంనేవ్యాః సదా దావో_ర్రాా న్లయే. 10. చందనోళీర 

ప లే తలి ఇ తురవిస్నె పచదేహాః దసష్ట్యావ్వాబలావ్యా ఘే) నభోశ్చలై 5, తీరవిస్టై ప్రచేవాః న్యాచ్చ 
శే ర్యా పరిషేచనం. 11, మృణాలబిసశాలూక చందనోత్సలకేసరెః, 
నూ కా యం 1 

స్నిద్ధలలై ః న్దిద్రో దిహ్యా _త్తీద్వ దాములకోత్ప లై క. 12. యస్ట్యాహ్య 

చందనానంతా మీర సిద్ధం ఘృకం హితం, నావనం శర్క_రాద్రాక్షూ 

మధుకై ర్వాపి పిత్తజే, 18. త్వక్స తృ శోర్క_రావిస్టానావనం  తండు 

లాంబునా, వీరసర్పి కతీం నస్యం ర సానా జాంగలాః శుభాకి, 14 

రక్తచే పిత్తవ త్సరం భోజనాలేపసేచనం, శీతోన్లయో శ్వ వ్యత్యా 

సో విశేపో ర క్తమోత్షణ:, 15, F 

చె త్రికశిరోరోగములందు చృతిని పాలను నేకము చేయవలయును. శీతల లేపయులు 

నిస్య విధులు జీవనీయగణపు బాపధుల'చేత సిద్ధము చేయం బడిన యన్న పానములు చేవింప 

సలయును, పీ క్లెజశిరోరో గములందు న్నీ గ్గవుషధులు గ్రాకు త్రి ఫలములు చెజికు వీటితో 

నిశేచనములను చేయించుట మంచిది శిరోదాపహూములు శాంతించుటకై నూరు పర్యా 

యములు శుద్ధి చేసిన చేతిని రుద్దవలయును, చందనమువట్టి వేళ్లు మధుక ను ముత్రువపులగ 

మువాగుడు కమలములు వీటి నిపొలగో నూరిలేపన చేయవలయును. లేనిచో ఈయోష 

ధులే పాలతో కసాయమువేసి సేకము చేయవలయును, కనుల నాళ నులు గడ్డలు "జా 

బికాయ -దందనము కమల శేసరములు వీటిని "నేతిలో పక్వముజేసి శీతల లేవములను చేయ 

వలయును. ఈఫృతమును నస్యమిచ్చుబ చేత్ర గాని కందచక్కె_ర దాత యవి మధుకము 

వీటిక పాయ మును నస్యమిచ్చుటచేశం గాని శిరోరోగములునశించును, కేస త్రి కలకం 

డ సీటిని బియ్యపుకడుగుతో నూరి నస్యవిధ్ధిం జేనినచో పీతేమగురు రక్తజములగు శిరో 

రోగములందు సంవూర్జ్మములగు భోజన లేపసాదులను పి త్తవిధా నపురీతిని చేయవలయు 

ను. శీతోషముల మార్చును ర కసావనును విశేషము 
వ న్ 

కాకి భీత 

నాన్నం చాపి వీత్తనుత్ . 8. విశ్తాత్మ కే నశిరోరోో 

froth 



586 చక్రద త్తా౫౯, థిరోరో గాధి కారము, 

గాక వ ద ల్లో కఫజే బంఘునం౦ స్వేదో రూవ్ష సై 8 పొాచనాత కె్య తళా 
మ ఆశయ , 

. వవీడా ధూమాళ్చ తీక్షై క్లాశ్స కి కివలాప+తాఃి 16, అచ్చం చ పాయ 
యే త్పర్పిః పురాణం న్వదయే తేతకి మ భూూక సా? “రేల దీర సన్నం 

చాస్య వికేచయేత్ , 17. కహా సరము శ తా హోాత్సల పాక 
జలపిపె.ః నీవో లేక కి సద్యః నరూలనివారణః, 18. 'బేవదారునతం హ్ 

కుష్టం నలదం విళ్వ వజ లేప కాంజిక సంవిప్ట తే లయుక్ష$ శిరో 

నుత్. 19. సన్నిపాతభవే కార్యా దోవత్ర యహారీ క్రియా, సర్పిఃహ 
నం విశేపేణ పురాణం త్వాదిశంతి & పం, , త్రికోటుక పుష్క_ర రజ 

సీ రాస్నా సురదారు. తురగగంథధానాం, క్వాథః శిరో  ర్రిజాలం నాసా 

వీతో నివారయతి. 21. నాగరక ల్కమి శం వీరం నన్వేన యోజిత్తం ' 

పుంసాం, నా నాదోహోద్భూ తాం నిరోరుజర హా న్తి తీనతరాం, 23 వీ 
లోత్సలం చందనకుష్ట యుక్తం శిరోరుజాయాం సఫాతః సజేవాకి 

వ్రపొండరీకం. సురదారు కుష్టం యస్ట్యాహ్వూ మేలాక ములోశ్సలే చ, 

28, రనిరోరుజాయోాం సఘృతః ప్రచే కాలా లో పెర కాపద్మళ చో 

ర్న ళ్ళ, 

కఫశిగో రోగ నులకు ల౧భఘునమువేయవలయంను. ూతయులం నుష్ణములు పెంచనా 
తక ములగు వస్తువులవల' చెమ్మటు(బుట్టింపవలయును స్వ మైన ప్రాత నేయిని త్రౌగించి 

చెనుటపట్టించి యష్టిమధుకపు సత్సుతో నస్యము నిప్పించవలయును, పిప్పళ్ళు తుంగముగా 
లం ఫంక్ యుధుకను పిల్ల పీచర కమలములు కోష్టు వీటిని నీటితోనూరి తేపకచసీన శిర 
శళ్ళాలలం తొలంగును. జేవదారువు తగరము కోపు కురు నేరు శొంఠి వీటిని గంజితో 

నూరి -తెలమునుకలిపి శిరస్సునకు లేపనచేసినచో కూలలునళి .చును. సన్ని పాతఫు శికో 

“తోగమునందు త్రిదోషహరము అగు. చికిత్సలను పురాణఫృత పానమును చేయింపవల 
యును; త్రి కటుక ము. కమలము పసుపురాస్న గేవదారును "పెన్నేరు వీటిక పాయమును 

ముకు గ. తో పీల్చిన శిరో ప్ లుపశ మిల్లును. తగరము కమలములు చందనము కోస్టు " 

వీటినినూరి లే నెక లిపి లేపన చేని నినను కమలములు చేవదారువు కోష్టు మధుకము నీలకులు వీటి 

కల్కనులాే లే నెక లిపి గాని లోపూరజమువు కమలములు క-చోరయి కీ ట్రికల్కు_ముల్లోే 
"ేతిని కలిపి గాని లేపన చేసినను శిరోరోగములు నశించును, 



aD ఆం ధ్ర తాత్పర్య సహితము. ర్ ఫ్? 

GC) శ తాహ్వలేలము. her 

శ్లో, శతా పెరండ మూలం, చ 'గావవ్యాస్ర ఫై! శతం, 
ag) 

శైలం నస్యం మరున్లేఫవు తిమిరోర్థ పగదాపహం, 24, 

వీచర ఆముదపు వేళ్ళు తగనగనము వాకుండు సజఖో సక్వమువేసిన తె "తెలమును 

సన నిచ్చిన క్రిరోరోగములు నశించును 

ఆరి జీవ కాద్య'కెలమయు. de 

నో, జీవకర్ష భకా ద్రాశా సితాయప్టి బలోత్స లైకి, 

_లేలం నస్యం పయః పక్షం వాతీపి తశిరోగబే. 25, 
జీవకము బుషభ కము ద్రాత్ కండచక్కెర మధుకము ము త్తవపులగము కమలము ' 

లు పొలు వీటితో పక్యము చేసిన -తెలమును నస్యము నిచ్చిన వాతవీ త్రజములగు శిదో 

రోగములు నశించును ల 

అం బృహాబ్దీనక తైలము, ర్రిఆ్ర=- 

న్లో, జీవకర్త ర్ల భకొ దాతా మధూకం మధుకం బలా, సీలోత్స 

లం చందనం చ పచారీ శర్క రా తథా. 26, లేలవ,స్థం పచే దేభి? 

8 పయసి వద్డుణే, జాంగలస్య తు మాంసస్య కులార్థన్య రసన 

ర 27, సిద్ధ మేత ద్భవే న్నస్యం తైల. మస్థ్టావభేదకం, చాఫిర్యం కర్ణ కర 

శూలం చ తీబురం గలశు- డికొం. 28. వోతికం 3 ప త్రికం చెవ ఫీ 

రోగం నియచ్చతి, దంతచాలం తిరఃథఘూల మర్చితం ఇ వాపవ గతి, 20, 

జీవకరు బుషభకము దాత మధూక ము మధుకి ము ముక్తువపులగ్గము నల్ఞగల్వలు 

చందనము విదారి చక్కెర వీటిని 16 పలముల చేతిలో పక్యమువేసి నేతికంపి నారునె ' 

"పైక్కు_వ పాలను 50 పలముల నడ విజంతువులమాంసరసమును కక్ సీ పకము చెసి 'నేవిం 

చిన చెవుడు క ర్ణళూలలు తిమిర ములు _మున్న గునవి నశించును, 

డ్రి సుడ్చిందుతై లము. ఎలా 

శ్లో. ఏరండమూలం తగరం శ తాప హో జీవంతి రాస్నా సహ 

సెంధవం. చ్య భృంగం విడంగం ముధుయపస్టికా చ చ నిశ వధం కృవ్ణతీ 

లస్వ్య తే తెలం. 80. ఆజం పయ ౫ స్పైలవిమి శీతం చ చతుర్తుణే భృంగ 

రే విపక (౦, పడ్భిందవొ' నాసిక యా విశేయాః లీనం నిహన్యుః విర 

సో వికారాన్, 81, చ్యుతాం ళ్ళ శేశాం శ్పలితాం వే శ దంతాన్ దు 

68 



488 చక్రద త్ర౫౯, శిరోరో గాధి కారము, 

ర్చద్దవరాలాం శ్చ దృఢిక రోతి, సుపర్ణ దృష్టి ప్రతిమం చ చక్షుః బా 
"పర్వా ర్చలం చాభ్యధికం దదాతి, వబ, క్షయే యయ మాసాద్యం 

క రవ్వ బృంహణో సిధిక పాన నస చ సర్నిః వ దాత 3 న్. 

రృథురైః శృతైః. 988. క్రిమిజే వ్యోవనక్తాహ్య శిగువీజై శృ/నావ. 
నం అజామూ త యుతం నస్నం కి'మిజే (క్ర మిజి త్స. 8. 

ల WU 
నీరండమూలము తగరము పిల్లపీ చర శవంతో రాస్న సెంధవలవణమయు గంటు 

భారంగి అంటుప్పు యస్టిమధుకము శొంఠి నల్లనూవుల్నతైలము మేక పౌలు వీటిని సంట 
కలగ రాకురసములో పక్షము చేసి ఆరువిందువులు ముక్కులో ఫోసిన శిరోవికారము _ 

అన్నియును నశించును. రాలిన వెం డ్రుకలను కదిలిన పండ్లను గట్రిపజిచును. గరుడునిథ్రో 

సమమగు దృష్టి నిచ్చును, క్షయోల్బోన్న ముఖకు వీర్యవర్ణక ములను చికిత్సలను వేయవల 
యును, వాతనాశకములు మధురములు నగు నోప పధులతోే సిద్దము చేసిన నేతిని శ్రాగింప 
వలయును, మజియును నస్యము చేయింపవల యును, పుక్వలవలనం బుట్టిన శిరళ్నూల 

లందు శొంఠి మిరియములు పిప్పళ్ళు మునగవిత్తులు వీటిని మేక మూత్ర ములోనూరి నస్య 
మును వేయ వలయును, 

-ఆ౦ అపామార్గ తలము, ర 

న్డ్ అపామార్ల ఫల దో సిన సిశాశ్రూరక రామశే 8 CRY సవిడంగం 

కృతే మూతే, తెలం “నస్యం క్రి కిమిం జయేత్. 85. నాగరం సగుడం 
విశ్వం వి విప్పన్ వొస యసంధవా, భ్ _సంభాదిరో శోష స్వే పూర్థ (గదే 

ము చ. 86. సూర్యావర్తే సధాతవ్యం నస్యక రాది భపజం, పోయే 
త్సగసడం నర్చి ర న్టృభతపు "రాం శ్చ భక్ష యేల్, 87, సూర్యావ థ్గిరా 

"వేధో నావనం '&ీరసర్సిపా, హితః శీరన్భుతాభ్యా స సాభ్యాం చై చెవ వి 

శేచనం, మీరపిస్టై స్తిలై న్నేదో జీవనీమై శ్చ శస్యతే, 88, సళర్క 

రం కుంకుమ మాజ్యభృష్టం నస్యం వి -భేయం పవనాస్ఫృగు తే, భ్రూశంఖ 
క ర్థాతుశరొ రకాలే దినాభివృద్ధిప, భవ చ రోగ. 89. కే తవరోల పల్ల 
వరసే య ద్ధనికి, ౩ స్యెన జయతి నియతం సూర్యా 
వ రం సుదుర్యారం, 40. 

_ ఆకర్తరేణు త్రిఫలములు శొంఠి మిశియములు పిప్పళ్ళు పసుపు యవక్షా రము 
ఇంగువ వాయవిడంగ యులు వీటిని గోమ్యూ త్ర ముతోప కరము చేసి నస్యమిచ్చిన క్రి క్రీ ములు 
నశించును, తుంగము స్టైలు బెల్లమః వొొంఠి పిప్పళ్లు సెంధవలవణము వీటికల_మును 



ఆంధ తాత్సర్యసహితము, కకం. 

నస్యమిచ్చిన భుజ 'సంభరోగములు సంపూర్ణముగా నశించును. నూర్యవ రృమునకు పగటి 

పాట బొధగల శిరోగోగము లకు నస్యమ్మునివ్వవలయును. లేనిచో నూవులను పాలలో 

నూరి లేపన చేసీ ెమ్తుటను ఫుట్టింపవలయును, జీవనీయగణపుటొషధులను నూరి. లేపన 

చేసినను పాత మే యగుక్కు క్రంక్రమపువ్వును నేతితో వేయించి చక్కెరను కలిపి 

నస్యము చేయించిన వాతర క్షజములగు శిరోరోగములు నశించును. నెమలియడుగుఆకుల 

రసములో ఉఊ త్తరేణువును కల్క_ముచేసి నవనీశనునందు పక్యముచేసి నన్య మిచ్చిన చో 

దారుణములగు నూర్యవ రృరో గ ములు తొలగిపోవును, 

శ్రా ద శమాల క్వాథాదులు, థయా- 

శ్లో, దళమూలీకపాయం తు సర్పి! సైంధవసంయుతం, నస్య 
నుర్ధావభేదఘ్నుం సూర్యావ_ర్లశిగో ర్లినుత్ . 41, శిరీషమూలకఫ లై రవ 

ఫీడం చ యోజమయీత్, అవవీడో పాతో వా స్యా ద్వచావిప్పలిధికి శృతః,. 

19, జూంగలాని చ మాంసాని కారయ దుపనాహనం, తేనాస్య శా 

న్యుతి వ్యాధిః సూ ర్యావ రః సుదారుణః. 4కి. ఏహ ఏవ విధిఃకృత్చ్నఃి 

కార్య ఇ్బాన్టావభేద ౩, ఇారివొత్పలకుస్టాని మధుకం వాన్లుపషి, 

తం. 44. సర్పి సె లయుతో లేపః సూర్యావ రాన్ట భేద రాక, పీజీ త్పశ 

ర్క_రం క్షీరం నిరం వా నారి కేలజం. 15. నుకీతం వావీ పానీయం సర్పి 

ర్వా న సత _స్తయోః, అనంతవా తే శ_ర్షవ్యః సూ ర్యావర్తహితో వి 

ధిః. ఉ6 శిరా పధ శ్చ క_ర్తవోో౭.నంతవాత ప్ర శాంతయే, ఆహార శ్చ 

విధాతేవో వాతవి త్తవినాశనః. 47, మధుమస్తుశ సంయావహవిఃపూ రై 

శృ యః కృమ$ సూర్యావ్తే హితం య త్త చృంఖశే స్వేదవర్ణి 

తం. 48. ఉీరసర్పిః ప్రశంసంతి నస్యపానం చ శంఖకే, శతావరీం కృ 

న్లతిలా నభుకం సీల ముత్సలం. 49. మూర్వాం పునర్నవాం వావి లే 

పం సొ ధ్యవతార యేత్ , నీశతోయావ సేకాం క్పతీర నేకాంశ్చ శీతలా 

న్, 50. కలై. శృ తీరివృత్రూణాం శంఖకస్య ప్రలేపసం, క్రైంచకా 
దంబహాంసానాం శరార్యాః క చ్చపస్యచ. ర్1, రై; సంవిహాత స్యాథ 

తస్య శంఖక సంధిజాక్కి డోర ఏం త్రీసకి త్రాః ప్రాళ్ట్. భింద్యా చేవ న 

తాడయిత్ *, 52, శిరఃక ౦పజఒమృళఠతా రాస్నా బలా స్నేహా సుగంధిఖిః, 

న్నేహన్వేజాదివాతఘ్నం న్గీరోబ ప్పి శ్చ కస్య లే. 58, 



540 చక్రద త్ర, శిరోరోగాధికారము, 

దశమాలపుకషాయములో -సింధవలవణమును తేనెను కలిపీ నస్యమిచ్చిన శిర 
కంపగులు సూర్యావ గర్వము మున్నగునవినళించును దిరిసెన వేళ్ళు పండ్లు వీటితో అవనీడ్ల 

ముచేయుటనుంచిది, వస పిప్పళ్ళు వీటితో సిద్దము చేసిన క సాయముతో -నెన నవపీడనను 
వేయుట మంచిది, అడవిజంకువులమాంసము తో చెమటను పుట్టించిన, డారుఖములగు 

సూర్యావర్త రరోగములును నశించును. కలకండతో వలను త్రాగినను టెంకాయసీళ్ళ 

లో చక్కెరను వేసికొని త్రాగినను చల్లనినీళ్ళ శో గాని చేతితో గాని న స్యమిచ్చినను 
అనంత వాతీము సూర్య్యాస రము మున్నగునవి నశించును, 

m0 

అధి య స్యైదిఘృతము. Oa 

నో యహేముధుబలా రాస్నా దశనమూలాంబుసాధితం, మధు 

తిం సిద్ద వ ఫృగదాపహమ్, 5 నళ ఘుతిం సిద మూర 6జతుగ డదావపహామ్, ర5&. 
జు థు థి రు వ ల బి | 

మథుక ము ము త్రవప్రులగము రాన్న వీటికల్కు_మును దళశమూల కపాయముతో 

పక్వమువేసి శేతినందు కాచి నేవించిన ఊర్ధ్వ జక్రువు మున్నగు రోగములు నశించును. 
-ఆఆ నముయూరఘ్బు తము రజ. 

శ్లో దళశము*లబలారాస్నా మధుకై (శ్ర్రిపలె స్పహ్మ మయూ 
రం పఖపిత్తాంత్ర శఛకృృళ్చా దా స్యవస్టతి Ce క జలే పక్ష ఘృత పస్టం 

థి 
తస్మి౯ శ్రీరసమ పచేశ్ , మధురి కార చి క లే్యెః శిరోరోగారి 

తాపహం, 56. కై కరనా సాతీజవ్వాస్య గలరోగవినాశేనం, మయూరా. 

ద్య మిదం ఖ్యాతే మూర ర్ల పజత్రుగదాపహాం. 57, ఆఘ్రుఖిః కుక్కు..కు 

రంల! స్ట తై వావ్ కా బుద్ధిమాన్, కలే, నానేన వివచే త్చిర్పి 

రూర్థ గగచాపవాం. 58, దశ మూలాదినా తుల్యో మయూర ఇహ గృ 

వలే అన్యే త్యాకృతిమానేన మయూర గ్రహణం విదుః 59. 
 దళమాళములు ముత్తువపులగము మధుక ము వీటిని మూడుమూడుపలములు తెచ్చి 

“జఅక్కొ_లు పీత్తము అంతము మలము కొళ్టుముఖము తీసీ వెచిన మయూరమును చె 

ప్పంబోవు నెషధులను నీటిలో పక్యము చేయవలయును, పీమట నానీటిలాో 16 పల 

ములెనేయిని 16పలసుల పాలను పకషయు.శేసీ ఒక్కొ క్క_తులము చో మభురములగ్గునో 

సథులకల్కమునందు కలిపి భ్ఫుతమును రుద్దికొనినచో సంపూర్ణముగా. శిరోరోగము 

లన్ని యును నశించును. చెవ్విముక్కు. కన్ను నాలుక ముఖము కుతిక వీటిరో గములును 

నశించును, ఇయ్యది మయూ రాద్యఘృతము, ఊర సే వజెత్రువులను పోగొట్టును. బుద్ధిమం 

కుండగు: వైద్యు డీయాపషధథుల లోనే ఎలం క కోడి" సాంన కోంజేలు వీట్రీకోల,_ ములను 
P+ 

ల 

‘ 



ఆంధ ధ్ర, తాత్పర్యస సహితము. 
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శః యాపధులతో సే నేతిని పక్షము చేయవలయును. ఈవిధియందు నుయూరమాం'స 

మును గశమాలములు మున్న గువానిని సమభాొగములను గ్రహింపవలయును. కొందటు 

అకృతిమానము చేత మయూరమునే గ్రృహీింపవలయాన న్సి-యందురు. న్ 

- VY 

జక ('్రి గ్ర హౌండరీక _తెలముః 
ధయోా- 

నో, వఫౌండరీక మధుక పిష్నలీ చందనోత్పలె 9, సిద్ద 
నో వ్రపాం భుక పిప్పల చం లెక సి ద్ధం ధాత్రీ 

'రసే తలం నస్యే నాభ్యంజ నేన వా. 60. సర్వా నూర్ల ర్గ గదా నతి 

పలితాని చ కలకం. 

చేయి రేకులు గల కమలములు మధుకము పిప్పళ్ళు చందనము నర్తగలు వలు ఉరి 

్రకరఫము వీటితో సిద్దము చేసిన ₹తెలమును నస్యవిధిగా నుపయోగ్మించినను మరనచేసి 
(శ. ॥ 

నను ఊర ర వగ తేయులగు ముల 
నన్నిటిని పోగా ట్టును, తలనెటియటనుగనాడ పోగా 

న్ 

ట్రును. 

ఆం బృహ స నయూార ఘృుతము, రe- 

తో, వ్రతం - మయూరమాం సస్య దకమూలబలాులాం 61. 

దోణేఒంభసః పచే శుణ్వా తేని న్పాదస్థితే తతక నిపీచ్న వయసో 

ద్రోణం పే క్రతు ఘ్ఫక' భక్. 62. ప్ర "పొండ కవర్లో నై. 8 జీవనీయె 

3 7 పతికి ర మూక గ్భ జత్రుగళాపహాం, 55. 
QQ p శారీ 2 

నుయూర మేతే స్పిర్చష్టం సరాషనిలహారం పరరో మసారశ్ల ర ర శిరో నేత్ర 

రజాప స్తార నాశనం, 64. విషవాతామయ శ్వాస ససవవాజ్యర్ కాసనుత్: 

న్చ భవః గజధాబుది స 

నుయూరమాంసకు నూరుపలములు దశమూలములు ముత్తువపులగ ము నూరుపల 

ములు వీటినికల్క_మువేసి దాని నొక ద్రోణపునీటి లో కహయము'చే చువలయును. నాల 

వపాలం నీరు మిగిలియండువప్పుడు " ఒక ద్దోణము వాలను గలిపి (ప పౌండరీక వర్షము 

నందు ఎెప్పియున్నట్టియు జీవనీయ గణమేనందు ఇెప్పినట్టియు నొపధులక ల్క_మును 

చేర్చ్పవలయును, ఈఫఘృతము బుద్ధి నిఅభీ వృద్ధి సేయును మెడకు “పెనుండురో గ ముల నన్ని 

టిని పోగొట్టును. వాతోత్పన్న ములగు సంపూర్ణ వోగములను నశింపంజేయును. మన్యక 

రుల శరన్సు "న్స మూ వీటి చాధను అపస్తారములను విషవాళపురో గములను శ్వాస 

నవమ జ్వరముఅను దస మున్నగువానిని
 పోగ "ట్టును, 

శ వ నో చ కదకరాము ము జ 

ఇట్లు చ కద తృయందు నిగ ర” గాధికార ప్ప రాము ముగిెసిను 

ganas ghd PY 



౬౦. అసృ్ఫగ్గరరోగాధికౌరము, 

=క్రై(గ్రే ఆనృగ్గరమన కుపాయిములం, er 

a) 

కైదయుతిం నారీ వా తాసృగ్దరవీడిజా, 1 విబే దైజేయకం రక్త 
శర్మ-రా మధుసంయుకేం, వాసక సరస సం పై తె గుడూచ్యా రస చవ 

వా, 2. రోహీతకా నూలకల్క.ం పాండు ే జసృద్దశే వీబేత్, జలే నా 

మలకా ద్బీజక ల్క_౦ వాససితామధు. 2. ధాతశ్వా శ్చాతమా త్రం 

వా అవులకై మధు, ధృవం, కాకజాదుకమూలం నా మూలం 

"కార్చ్పాస "మేవ హి. a ' హం ప్రదరశాంక్యర్థం వౌ తిండులవా 

రికా అశోక నల్క-ల శ్వాథక్ళతిం దుం సుశీతలం, యథాబలం వపీో 

తాక స్త వాసృగ్టర నాశ నం, 5, చార్య రసాంజ నవృపాబ్బ కిరాత బిల 

భలాత కే కెవకృతో మధునా క హమోయకః, వీత్రో జయ త్యతిబలం ప్రద 

ఠం సభూలం కీతాసిళతారుణ పఏలోషి హితసిలశుక్ల 0. 6. రసాంజనం తిండులీ 

శద్రాన్విత ఏం తండులతో "యవీతం, అస్ఫృగ్షరం సర్వభ 

వం నిహా న్తి శాస సం చ భార్మసహ హనాగరేణ, 7. 

నల ల్ల యుప్పీ జీలక జి మధుకము నల్ల కర్టిలు వీటిని, "పెజటుగు లోకలిపి "తేనెను వేసి 

కొని త్రాగిన వాతజముల స (వృదరములు నశించును. జింక "సెళ్తుటిలో కేగెను కండచ 

కరన కలిపికొని త్రౌగినచో వ్రదరములు నశించును, రోహికకపు (సోమివెట్టు క్ట 

ల్క-నును పాండుర వర్ద ముగా ర కము చ్రనించు పృదరగో' గములకు త్రౌగ వలయును, 

ఉసీరికక ల్కు-మును నీటిలో కలిపి కండచశ్క_రశేశె కలిపి త్రాగుట మంచిది. లేనిచో 

ఆశెప్రూవులను తాడి యుసిరిక ర సములలో "జే నెతో త్రాగుట మంచిది. కాక జానుకవృ 
'త్వప్పు వేళ్ళు గాని ప్ర త్తివేళ్ళుగాని బియ్యపుక డుగుతో నూరి. త్రాగిన పాండువులు ప్రదర 

రోగమును నశించును, అశోకపు మెక్క_తో నాన్ఫినపొలను కాచి చల్లార్చి బలానుసా౦ 

ముగా ప్రైతః కాలమున సేవింప వలయును, వ్రూనిపసప్రు రసొంజనము అడ్డసరము రతు 

నముసైలు శేలజేము మా యేడుచెక_ జీడీవిత్తులు వీటిని కపాయనూు పెట్టి తేనెను వైచి 
My 

_ me 

వో, దధ్నా సొపర్చలొజాజీ ముకం సీఐ ముశ్చలం, విచేత్ 



ఆంధ తాత్పర్యసహితము. 54కి 
J 

“ని తొగిన కూలలం కలవ దరరోగము 'తె నమ నశించును. పచ్చనినల్ల నియెజనిరం 

సలుగల యోనిసంబంధ ములగు ర_క్షగోగములును నశించుశు, 

అధి (క్ర్రీప్రదరమునకు దశమూాలాదులు, శ్రత్రా- 

నో, దశ మూలం సముద్ధ్రత్యే చషయే తండులాంబు నౌ, ఏత 

. te . క్ష | న్న మే 

న్పీత్వా తహ న్నారీ పృదరా త్పరిముచ్వ లే. 10. తైద్రయుకృం 

ఫలర సం కోష్టోదుంబరజం విబేత్, అస్ఫగ్దరవినాళాయ. సశ ర్క_రప 

యా౭న్నభుక్, 11 ప్రదరం హన్తి బలాయా మూలం దుగ్గన ముథు 

యుతం పీతం, కుశ వాట్యాల క మూలం తండుల సలి లేన రకాఖ్యం, 12 

గముయతి మదిరాపానం తదుభయ మపి ర క్తసంజ్ఞళు క్షాఖ్యా, గుడేన 

బదరీచూర్ష్యం మూచ మూవుం తథా పయః, 18. వీతాలావైూచస 

అ అ ద అడ అ 

ఘా పృథ క్పదర నాశ నా, ర కృపి త్తఫిధా నెన ప్రదరాం శ్వా వ్యుపా 

చశేత్. 14. అసృగ్గరే విశపేణ కుటజాప్టక మాచశేత్ , 

దశమూలనులను తెచ్చి కడుగుతోనూరి మూడుగో జులు త్రాగిన వ్రదరములు న 

్యంచును. నల మేడి పండ్డరసములా* లే నెను కలిపికొని త్రాగిన వ దరరోగములు నశించు 

ను, ముత్తువపులగ ఫు వేరును పాలతో ేనెతో నూరి త్రాగినను పృదరయఘులు నశించును. 

దర్భలు ముత్తు వప్రులగ ము నీటిని కడుగుతో-. నూరి త్రాగిన ర్కక్కప్ర్కదరములు నశించును, 

మద్యమును త్రాగినను ర కశుకపు ప డరముల నళింపంజేయను, టగుచూర్త్ల ములో బె 
Cd —0 0m (UU ల 

లగు కలుపుకొని పాలతో త్రాగినను ఇందుగు చెక్కను పచ్చపాలతో నూరి త్రాగినను 

ప్రదరములు నశించును. 

రి ( వయో ర భీదరని ౦, 1ర్, 
న్లో, పాఠాజం బ్వామ్ర ర ధ్యం విలాభేదర సాంజనం. 115 

అంబవపకీ మోచర సః సమంగా పద్య కేసరాన్, బాహ్యాకాతివిపా ముస్తం 
© _ 

' 

(ర శ అస 5 బిల్వం లొ ధ్రం సరై రకం. 16. కట్ఫలం మరిచం శుంఠీ మృడీష్ణకా రక్ష 

చందనం, కట ంగవత్పశకానం తా ఛాతికీ మధుకార్జునం. 17. పు 

శోద్దృుత్య తుల్యాని శాక చూ కాని కారయేత్ , తాని మౌచేణసంయు 
mp / ౧౧-౩ వ్ ' " మ. లో | 

జ్య పాదదుయు త్రొండులాంబునా, 13, అసృగ్గ రాతినా షు రక్తం య 

చ్చోప వేశ్య తే, దోపాగంతుకృతా యే చ బాలానొం తాంశ్చ నాళ 

యేల్, &9. యోనిదో వం రజోదో షం శతం సీలం సఫీతకం,. యాం 
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శ్యావారుణం యచ్చ తత్స సహా వ క్షయెత్, 20, చూర్లంవు స్యూన్స 

గం నావు హితమా త్ర PUN 

విష బొడ్దె సాడు "హమిడి శిలాజిత్తు రసాంజనము మ:జిష్ట్రము కమల'శేసర 

లం ఇంగువ అశివస తుంగ ము “స్పలు మాకేను మెక గ్రా లేద్ధ గ6కము కటృలము మి మిరి 

యములు శొంఠి ద్రాత్నుర కి క చందనము కట్యుంగము కోన్టుచెక్క_ తిప్పతీగ? ఆ౩ మధుక్ష 

ము అర్జున వృక్షపు చక్క వీటి నన్నిటిని పుష్యనత్ త్ర ములో తెచ్చి సమ భాగములు 

గా చక్కగా చూర్చ ముచేసి తేసకలిపి కడుసతనో త్రాగించి అస్ఫ్య రాదిగో గములక్ష 

మంచిది 9 
” అం ముద్దాది ఘృతము, అతా. . 

న్లో, ముద్దమా వన్య నిర్యూే మా రాస్నాచికృ త కనాగరైః 21 

సిద్దం సవీప్ప లీబిలై (క సర్బికి శె మస్ఫగ్గరే కుముదం వద ద కోశీర 

నగోధూమో రక్షశాలయకి. 22, _ ముద్దపర్డీ పయస్యాచ కాళీ మధు 

యస్టి కా బలాళిబలరెరా ర్రూల ముళ్చిలం తాలవుస్తకం. 2, విదారీ 

శతమూలీ చ శాలపర్తీ సజీవకా, ఫల శ్రీకన్య వీజాని. ప్రత్యోగ్యం క కదళీ 

ఫలం, వపా మర్థపలా సాగా నవం శీ రం చతుర్దుణం, 24, పా 

సీయం దిష్భిగుణం “దత్వా ఘృత వ్రస్థ సం విపాచయేత్., 2, ప్ర దరేరక్త్ష 

వలే చ రక్ష క్షగు ₹ హలము క బహురూపం చ యత్సి తే తం శామలా వా 

తఠకోణికే. 26. అరోచశే జ్వగరే జీశ్టే పొండుకోగే మదే భమ తరు 

ణీ బాల్పపుప్పా చ యా చ గర్భం న విందతి. 27, అహన్యహని చ 
్రీగాం భనతి ప్రీ తివర్గనం, శీతకల్యాణకం నామ పర ముక్తం రసా 

యనమ్. 28, 

పెసలు మినుములు వీటి కహెయముతో రాస్న చిత్రమూలము తుంగము"స్పెలు 

పిప్పళ్లు మారేడు చెక్కనీటితో సిద్ధము చేసిన ఫృళము ప్రృదరములందు. హళేకరము, 

కుముదినీ కమలములు పట్టి వేళ్ళు గోధుమలు ఎజ్జవియ్యము ముబ్షపర్ష్మి గుముడు మధుక 

ము ముత్తుపపులగము వీటి చేళ్టున్న కమలనులు తాళమ స్తకొము “విదారీకంద సిల్లపీచర 

సాలపర్టి జీవకము తి త్రీఫలములు కొ _క్రయరటివండ్లు వీటినన్ని జి ని అర్థప పలము చొ] శెచ్చి 

ఆవుపాలు ఈయాపధులతో నాసుసకెట్టుచేకొని జాపధులకంెకు శండింతలు నీళ్ల 

'కలిపి కహాయముచేసీ 16 పలముల నేతి నందు పక్ళము చేసి నేవించిన ర కృగుల్మ నుల 

మాల్రీమ్లుక యు మున్న గురోగములం నశించును 
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ఇతర బృహచ్చతావరీ ఘృతేము. ధ్రిత్రూ 

శో. శతావరీరసప్రస్థం &ీోదయిత్వా ఒవవీడయేత్ , నృుకవ్రస్థ 

సమాయు క్షం క్రీరద్విగాణేతం భివక్, 29. అత్ర కల్కా నిమాన్ ద 

దా త్చూలోదంబుర సంమి తాన్, జీవనియాని యా న్యష్టై యస్ట్రిప 

ద్మక చందనం, 280. శ్ర (దంస్ట్రా చాత గుప్తా చ బలా నాగబలా తథా 

శలపక్టీ పృళ్నీపర్షీ విదారీ శారిబాద్వయం. 81. శర్క_రా చ సమా 

చేయా" "కాళ శ ర్యాశ్చ ఫలాని చ, సమ్యః సిద్ధం ము పిజ్జా చు. తేద సతీం 

శంవతారయీత్ ఏ2, ర కృపి త్తవికా 1 చేవు వాతపి తే కృతేము చ 

వాతర క్షం శుయం వ్యాసం హీక్కా_ం కాసం చ దుస్తరం. 88. అంగ 

దాహం శిరోదాహం రక్షవి స్పిత్తసముద్భవం, అస్ఫగ్గరం సర్భభ వం 

మూత్రకృచ్చ్యం సుదారుణం. 84, ఏకా న్రొగాన్ థమయతి భాస్కర 

స్పివిరం యథా, 

ఒక పృస్థము శతానని దంచి రనము తీసి 4 పలములేతిని పక్వము చేసీ ఆనేతి 
య 

లో ఇండింతలు పాలను కలపవలయుకు. మట నీ శేత్రిలో ము-దు ఇెప్పంబోవు కొప, 

ధముల కల్కమును ఇద్దమేడిపండంతయంద' జేసికలు పవలయును, జీవనీయాద్యష్ట్రగ 

ఇముల యొపధులను మధుక ము కమలములు చందనను పేరు ముత్తుపపుల* ను హౌ 

లపర్థి విచారీగంద గరికె వీటిని కల్క_ము'చే సీ కలిపి ఈయొప భులతో స సమముగా కండ 

చకార నందు కలిపి గుముడు పలముల నందు కలుపవలయంగు. ప్ము టనిందులో నేణిని 

చక్కగా పక్వము చ్చసి దెం కి శేవించినచో ర కవీ తవికారములను “వాతీవీ త్తవికారముల 
అలి. ఎంవి 

ను ఫోనొట్టుట క త్తమ మైనది అగును, వాతర క్ర్షయులు క్షుయశ్య్ళ సదోగము ఎక్కి కాస 

అంగచాపాము నిరోదాహా ము ర కపి త్రములవలనం బుట్టిన పృదరరోగములు దారుణ 

నులగు మూ తీ శృకృచ వ ములు మున్నగు వానిని కయ్యుకము సూర్యు (డు చీకటులను పో 

గొట్టునట్టులు “సకింపం చేయును. 

ఇట్లు చ క ద త్త్యయందు అచ్భగ్లరాధి కారవు చక రణము ముగిసెను, 

_యోనిరోగాధికార ము. 

అథి యోనిగ్ గమున కుపాయములు, రజా 

వో యాని వ్యాపత్సు భూ ముష్టం కస్య లే కర కర్త వాతజిత్ , వ స్త్వ 

భ్యంగప పరీపే.క వ్రలేపాః విచుధారణం, nm వచో పకుంటేకా జాతీ కృష్ణా 

9 
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వృ వక సెంధవం, అజ మోచాం యవశారం చిత్రకం కర్క.రాన్వితం.2, 
వీష్టా పసన్నయా లోడ్య ఖాదే త్తద్ధ పిక భరితం, యోనిపార్య్యా బ్రహ 
గం వినివ తయే, కి, గుడూ ప స్ కా ద్హాగగుల్లార్యో నివ్ఫత్తయే గుడూ చీ త్ర్ఫలా దీ కాజ న్న 

పరిషేచనం, నతవార్రాకినీకువై సెంధవామర దారుభిః, 4 తెలా త్సస్తా 
దితా ద్ధార్యః వీచు ర్యోనా రుజాపవాకిి వీత్తలానాం తు 'యోనీన్వాా 
సెకాభ్యంగాః వీచు క్రియాః 5, శీతాః విత్తహరాః కార్యాః స్నేహ 
నార్గం ఘృుతాని చ, యోన్యాం బలాసదుస్టాయాం సర్వ రూక్షి క్ల 
వకాషధం. 6. పిస్పల్యా మరివై ర్థామె? శ తాప కృష్మసెంధ వె, 
వరి స్తుల్యావ, బేశిన్యా దార్యా యోనినికోధ్ధసీ, ఇ హెంస్రాకల్కం 

తు వాతార్తా కోన్ట మభ్యజ్య భార యీత్, పంచవల్క_ స్య వీతారా 
శ్వ్యామాదీనాం కఖోత్తరా, 8. మూవీ కొమాంససంయు కం తెల-.' 
మాతపభావితం, అభ్యుంగా ద్ధస్స్ యాన్యర్శః న్వేద సవ్థాంససెం. 
ధవెః. 9. | 
Qe 

ములు లేపములు పిచికారిపట్టుట యు త్తమములు వస, క్రాలుగచ్చ జాజికాయ పిప్పళ్ళు 
అడ్డసరము సెందధ్రవలవణము అజమోద యవక్షారము చి శ్రృమూలము కండచక్కె_ర వీ 
టిని కల్లు తేటతో నూరి కలియం బెట్టి నేతితో వేయించి తినిన రయోనివోగములు పార్ళ్య 
రోగములు హృద్దోగములు గుల్మ ములు మాలరోగములు అన్నియును తొలగును, తీప్పతీ 
గ త్రిఫలములు దంతి వీటికషాయమనుతో పరిపేచనము చేయవలయును, అగరువాక్షడు 
లోహపు సెంధవేలవణను దేవదారువు వీటితో సిద్ధ మేసిన 'తెలములో దూదిని తడిపి యో 
నియం దంచిన బాఢయుపశ మిల్లును, పి త్రయోని రోగు లక సే కాభ్యంగములను పీత్ర 
నాళకళీ తల కీ యలను చేయవలయును. న్నే హానమున కె చేతిని యపయోగింపవలయ' 

న్కు కఫదుష్టములగు యోనులకు సంఛ్రూర్డ ములగు ర్ట ప్పములగు నౌషథులను వేయ 
వలయును, పీప్పళ్థు మిరియములు మినుము సోంఫు సెంధవలవణము వీటిని నూరి తర్ణని 
యంతవ త్తిని చేసి ధరించిన యోనిని శోధించును, పి ల్తేపీడితములగువానికి పంచపల్క_ల 
ములకల్క_మును ధరింపంజేయవలయును, కఫపీడితుండు శ్యామాదికల్కు_మును ధరింప 
వలయును. ఎలుక మాంసము తో శీలము నెండలోగెండించి తలంటుకిొనిన ఇోనుల 
'యరోగోగ ములు నశించును 



ఆంధ, ఈొత్సర్య సహీళము, "కిక? 

గోతరోేచనా చూర్జము, ఆ 

నో, గోపి త్ర మక్స్యపి శ్రే వా క్షేమం త్రిస్పప్త పభావీతం, మ 
౧౧ 

నునా కిజ్వయూర్షం వా దద్యా దచరణాపహం.. 10. సోోతసాం శోధ 

గం శోథకండూ శ్లేదహరం చ తత్, కామిన్యాః స్లూతియార్యా శ్చ 

క ర్తవ్యః స్వేదనో విధిః 11. కృమః కార్య స్తత న్నేహపిచుఖి న 

ర్పణం' భవేత్, శలకి జంగినీ జంబు ధవత్య కృంచవల్క. లై! 12 క. 
సాయె స్పాధిత స్ప్నెహః వీచు స్పార్టి ద్వివ్లు తాపహాః, కర్ణి నాం వర్తి 

కాకుష్ట్రవిప్పల్యర్కా. గ సెంధవై 18. బస్తమూత త్రకృతా థార్యా 

సర్వం చ శైష్మ ను దతం, ంత)వృకం స్నేహనం నద ఉదావరానిలా 

శేషు. 14. ౯ దేవ శ్వ మహాయోన్యాం స్ప స సాయాం తు విధీయతే, ఆ 

ర్యాంసం స పది బహుథధా ,ఖండిఖండీ శతం యల్ . 15, తైలే పొ 

ఛ్యం ద ద వతి నియతం యావ జీత న్న సమ్యక్, తత్తే లా కం సనమ 

నిగం యానిభాో దధానా హా గి వ్రీడాకరభ గఫ లం నాత్రనం చేహ 

బుదిక5, 16. 

ద్ గోవుపీ త్రమునందుగాని చేపపి త్రమునందు గాని 21 మార భావన చేసిన పట్టుగు 

డ్లసైనను కల్టుతో వస ద (ద, వ్యచూర్జ్మమును అయినను ఇచ్చిన, ఆ చరణమను యోనిరోగ 

మ సకించునో. ర క్షపశోలువలను పరికోధించును. వామినిప్రూతి యోనిరోగములకు 

స్వేదనముంజేయింప ఫవలయును, అందుగ గిలిగిత్చ, చసేెటేడు చం డృవీటిచెక్కొ.లను పంచ 

వల్క_లములను కషాయము చేసీ అందుసాధించిన తైలమును ఇచ్చిన విస్ణ్రతములం నళ్షిం 

చును. కర్ణినియందు కోష్టు పిప్పళ్లు జిల్లేడు సైంధవలవణను మేక మాత్రము వీటిని కలి 

సీ చేసిన వత్తిని భరించినను కఫనా శ కాపధులనిచ్చినను వితము. 

ఎర్రి * రపుష్పతైలాదిలేపములు.. గిజా 

న్లో, శతపుషప్పా తై "తెలబేసా దృదరీదలజా తధా, 17. చీటికొ 

మూల లేపా చ్చ 'యోాని ర్భృన్నా పృశామ్యతి, సుషవీమూల లేపేన 

ప్రవిష్టాన రహి రృవేత్ * 18 యోని ర్లూవరసాభ్యంగా న్నిస్ఫృతా 

పవి దవి, ర ధ్రతుంటీ ఫలాలేపో యోనిడార ర్గస్టం కరోతి చ. 19. 

డ్య సమూలని? రాధ కూలనేన తశ్రైవ చ మీాపికా వాగులివనా 

మతుణం యోనిజార్థ దం: 20, వచాసీలోత్పలం కుప్పం వురివాని త 
) | 



548 చకృదత్త-౬౧, యోనిరోగాధికారము. 

ఛైవ చ అశ్యగంధా హరిదా చ గాధికరః? ముత్తమం. 21, మదన 

ఫలమధుక ర్పూర పూరితం భనలతి కామిసీజనస్య, వీగలితయావనఫ్య చ 
వరాంగ మతిగాఢం సువమారం, 22, ' 

జనుపతెలముగు లేపన చేసినను లేగుచెక్కనూరి లేపన చేసినను “పేటికామూలము 
ను లేపన చేసినను ఖన్నములగు యోనులు చక్కో_నగును. నుషనీమాలము లేపన. చేన్లి 
చో బచాహ్యాంత రములగు మయోనిగోగముల6 బోంగొట్టునుం లొద్దుగ సొర వీటి లేపనము 

యోనిని గట్టిపఅచును, వేత సక సాయముతో కడిగినను యోనిదృఢ పడుకు. వన నల్లక ల 

అం వస్తు మరియములు ఆశళ్వగంథ పసపు వీటిని చేపముచేసినను యోనిని ౫ట్టి పజిచును, 

టవ్వెత్త కాయ తేనె కర్పూరము వీటితోయోనిని వూరించిన ముసలి శ్రీకి = గాఢయోని 

శో నాలాగ 

మిక్కిలి గాఢధముగను సుందరముగను మె త్తగను నగును, ల 

అధి పంచపల్లవఘ్ఫకము. థఆ్కూ.” 

న్లో, పంచపల్లవ యస్యా స్వ మాలతీకుసుమె ర రతం, రవిప 

క్వ మన్య భావా. యోనిగంభా ర లం, ప్ప ఇత్చోకబీజదంకీ చ 

పలాగుడ మదన కిణ్వ యసష్ట్యావై హక ససన్నుకొతీశ ర్వ ర్తి ర్యోనిగ 
తా కునుముసంజనని. 24, సకాంజికం జపాపుస్నం  ఫృవ్షం జ్యోతిషతీ 

దలం, దూర్యావిష్టం చ సంప్రాళెర్ట వనితా త్వార్త రవం లభేత్. 25, ఛా 

త్యృంజనాభ యా చూర్షం వ్రగయకీతు రజో హానేత్ , శెలుచ్భద మి 

శృోవిష్టం భక్షుణం చ తదర్గకృతి . 26, పుహ్యాద్ధృతం లత్షణాయా శ్చ 

శౌంగాయా స్త స్తు కన్యయా, పిష్ట 3 మూలం దుగ్ధ్స్ఫుత కీకమృతౌ తు 

వుత్రద. 27... కాగన్ హయ నుగంధాయాః సాధికం సస్ఫుతం పయః, 

బుకుస్నా తా నాలా పీతా గర్నం ధశై తేన సంశయః. 28. విప్పల్యః 

శృంగ బెరంచ మరిచం కేసరంతభా, మృ'తేన సహా సాతవ్యం వంధ్యాపవి 

లభతే సుతం. 29, 

పంచపల్ల వములు నుథుకము జాజిపువ్వులు వీటితో నేతిని ఎండలో బెట్టి గాని 

మటేయేవిధముణా-నెనను గాని కాచియుపయాగించినచో యోనులడుర్వాసనలుం వోవు 

ను, చేదు సారవిత నరులు ధంతి వేళ్ళు పిప్పళ్లు 'బెల్లను ఉమ్మెత్త కాయ మద్యముతో వస 

మధుకము జెముడుబాలు వీటితో వ క్రిచేసి ధరించిన ముట్టు. “తప్పక యగుచుందురు, 

గంజితో దా సెనపువ్వును దుర్వలతే నూరిన మాలకాంగనీప' త్ర ములను తినినచో శ్ర 
అర్షవము. శ్రెందెదరు, పుష్యనజ్ త్ర మునరిదు అత్ష్యణ చశ్రాంగి వీల్ల వేళ్ళను నూరి పొ 



ఆంధ్ర తాత్చర్యసహితము. . రకల ' 

లు శేతులతోక లిపీ బుతు కాలమునందు త్రాగిన పుత్రోక్స శి త్రియగును. అశ్వగంధకసాయ 

మును చేసి నేతితో నిద్ధముచేసి న సాలను త్రాగిన గర్భమును ధరిం పంగల్లుటకు సందీయిము 

లేదు. పిప్పళ్లు అల్లము" మిరియములం కంకసుపువ్వు వీటిని నేతితో తాగిన గొడ్డు బోతు 

కూడ బిడ్డలను కనును. 

శుంగ రోలే ఎత్తి త్తి కుపాయముి. గణా 

నో, స్వర్ష స్య రూప్వక స్య చచూశ్తే తా తామ్రస్య చాజ్య సంమి శే, 

వీచే కుడ్దే వేలే భేషజయోాగా దృ వే ద్లర్భః 80. కృత్యా ళు స్నా 

సం విలగన్ము “సేవసాంత శే తతః ప్రాతెకి న్నాత్య్యా న్వవాయ' భ క్ట 

సంపూజ్య తథైవ లోక సన ఇం. 1 శ్వేతబలాంఘ్రికయస్థం కర్ష్వ కర ౦కర్షం 

సలం తు శర్మ రాయా పిష్ట్వైకవర్షజీవితవ త్సాయా గోస్తు "మోన 

కలి. సవాధికఘృ తేన వీతం నాత్ర, దినే చేయ మన్నమన్య చ్చ, మిలే 

సదుగ్గ మన్నం దద్యాదాపు పురువసన్ని భే _స్పస్యాః 88. సమదివన శుభ్లో 

మోగే దశ్షిణపార్శా్యావలంబిని నరా, తక క్షన్ర్రంతెర సంగ ప హా
 జ 

బం గారు వెండి రాగిచ్యూ ములలో చేతిని కలిపికొని త్రాగిన చో శుద్ధయోని 

యందు కు షధయో మున గర్భము ప్రా పొపీంచునుం పరిశుద్ధము గా స్నానము వేసీ రోజు 

అంతయు నుప వసించి ప్రాత! శాఅములదు భాహాణులకు “దానమిచ్చి పార్వతిని ప్రా 

జింపవలయును. మక్తువపులనపు వేళ్లను మధుక మును అర్థపలము పీసి కొని ఒకో పలము 

కండ చక్కెర నందుకలిపినూరి ఒశేరంగుగలిగి జీవిం చియుండువత్స ముగ లిగినఅ వుయొక్క 

పాలతో నేతినికలుపుకొని శ్రావిగేచో గర్భయుక అగును. పురుషు సంయోగ పర్యంతము 

సము దినములలో కుభదిసములలో దక్షిణపు ప్రక ౫లంబరుండుచు ధీరురాతై పుతుషుని 

కలసిన చో తప్పక పుత్రులు పుక్తుఐరు, 

అథి పుత్రీ జసనోపాయములు, రీఆ=- 

శూ, గోషు జాతవటకస్య్థ  పాగు క్షశాఖజే శుభే. 85, మాహా 
oe 

చా చ తథా గార సర్ష్పపా దధి యాజికౌ, పుష్యా పీత” ధృతా పన్న 

గర్భాయాః పుత్ర కారకా, 86..కానకా స్రాజలా న్వాపి లౌహో హః న్నురు 



కర0 చక్రదత్తాా౬ం. యోనిరోగాధికారము. 

వకా నమూన్, ఛ్యాత్వాన్నివర్షా న్నయసో దధ్నోవా ప్యుదకస్య వా వా, 

87. మవుందల. పిబె త్పుశే పే నే పు త్రత్వకార కాన్, 

-అం ఫలఘృతము. ర్రిత్మై- ల 

న్లో, మంజిగ్టా వుధథుకం కుష్టం త్రిఫలా శర్మ_రా బలా, 

89, మేధా పయస్యా కాకోలీ మూలం చె వాశగంధజం, అజ 
“షా+ాచొ మారి చ్రేజ్వే హాంగ్గుకొం కోటుదో హలీ తిర, ఉత్పలం కుము 

దం ద్రామాకాశోల్యా చందన నద్వ్యయం్క వతేపోం కార్షి క్ ర్భాగై ర్స 

త వ్రస్థం విపాచయేత్ . 40, శతావరీరనతీరం మ్బుతా కైయేం చేతు 
రుణం, సర్పి “రేత్ర న్నరః పీతా నిత్యం త్రము వృపాయ తే, 41, ప ఫ్ర 

తాం జనయ తే నారీ మేధాథ్యా న్పిఎయదర్శ నాన్, యా వైవస్టిరగ 
యం 
రా స్యా ద్యా వా జనయ తే మృతం, అల్వాయు షం వా జనయీ ద్యా 

చ. కన్యాం ప్రసూయ శె. 48. యోనిదోపే, రజోదోపే, ప పరిస్రావే చ 

ఫ్రె స్యతే, వ్రజొవర్థన మాయు ప్యం సర్వ గ హనివారణం, 44. నా 

మ్నా ఫలఘృతం హా త్ర దశ్వభ్యాం పరీక్ ర్చితం, అను క్ర కం లక్ష్మణా 

మూలం శీపంత్య త చికిత్సకాః. ఉ5, ఉవద్వతైక వన్దాయా: ఖత 

మ త్ ప పశస్యతే, 'కరణ్యగోమయే నావీ వహ్నిజ్వాలా ప్ర, వ డియ లే, 46, 

మంజిస్టము మథుక్ ము ము కోష్టు త్రీ ఫలములు కండ ఛక్కెర ముత్తువపులగము మేద 

శీరకాళోలి "పెన్నేరు అజమోద పసఫు ్ర్ స్రూనిపసప్పు ఇంగువ కటుక గ పాణీ కమలములు 

ద్రాత్ ర క్రచందనము చందనము వీటి నర్షపలముచొ॥ 16 పల| చేతిలో పక్వముచేనీ పిల 
య థి 

పీచరరసము పాలు 64 పలములం కలిపి పె నేతిని త్రాగిన సుఖముగా భోగింపంలుగును. 

శ్రీ సేవించిన స్మీయదర్శనులు ము బుద్ధిమంతులునగు పుత్రులనుక నంజూలును, గర్భము నిలు 

వనివారు చచ్చిన బిడ్డ లను కను వారు యోనిదోపమను రబోదోపషము కలనారు సేవించిన-చో 

'సంతౌ నాయ ప్యూగోగ్వముల నొసగి సుఖింపంజేయును, 

rik క్రిర్రీ ఛండ వఫలభ్బుత ను, రి 

శ్లో, సహాచచే ద్వే త్రి తిఫలాం గుడూచీం సపునర్నవాం, శుసీ . 

నాసాం వారిదే) ద్వే రాస్నా మదాం. శతావరీం. 47. కల్కికృత్య 
_ఘృకప్రస్థ సం పబేత్ వీర చతుర్లుణం, తల్సిద్ధం ప్రపీ వీబే న్నారీ యోక్ 



+ జరి 
ఆంధ్ర తాత్సర్యసహాతీము, ర్రీ1 

శూల ప వీడితొ, 48. వీండితా చవితా యా చ నిఃసృృతా వివృతా చ 

యా, 'షండయోని సు స్తు పిస స్తా పండ యోని శ్చ యా స్మర ఉర 

ప పద్యం లే తు తాం స్దానం గరం గృహా హంతి చాసకృత్ , ఏత తల 
లా 
స్ఫుతం నామ యోనిదో వహరం పరం, 50. 

గోరింటలు తి త్రిఫలములు తిప్పతీగ గలొజేరు గుముడు పసపు సూనిపసపు రాస్న 

. మేద పిల్లపీచర వీటినే కల్చ్బుముచేసి 64 పలములపాలనుక లికి 16 చపేములేతిని పక్వ 

నుచేసీ సేవించిన పిండి తాదిదోగము లన్ని యును నళ్లించి మాటిమాటికి గర్భము ధరింప 

. గలుగుదురు. ౨. 

_అ౪ సోదుఘృతను* రిఆా- l 

న్లో, సిద్ధార్థకం వచా బ్రాహ్మీ శంఖపుప్పి పునర్న వా, పయస్యో 

ముయ యష్ట్యా హ్య కటు కై లా ఫల త్ర లొత్రయం. 51, శొరివే రజనీ పాఠా 

భృంగ దారుసువర్చలా, మంజిస్టా త్ర శ్రీఫలా శ్యామా వృషపువ్న 0 స 

గె రీకం. 52. ధీమా న్పక్త్యా భ్ళురప్ర న స్ట సమ్యజ్యాతాభిమం త్రి తితం, 

ద్వమాసగర్భిణీ నారీ పణ్తానాన్న ప్ర, ద 'యాజయేత్", రఫి, సరాష్టంగం జ 

నయే త్చుత ౦ భూరం పండిత మూనేనం, జడ గద్దదమూూకి త్వం పొనా 

చేవాపకర్ష తి. 54. సప్తరాత్ర ప్రయోగేణ నరః శ్ర తిధరో భవేత్, 

నాన్ని 'రహతి తజ్వేశ న సవం హన్ధిన గ్రహణి 55. న తత్ర, 

మ్రియ లె శాలో. యాతా స్తే హో మసంగిత వంధ్యా 2వ లభతే 

వత్రం సర్వామయవివర్టితం. 56. 'యోనిదుపా శృ యా నారో శేతో 
దుష్టాళ్చ యే నరాః, “అస్యప్ర, భావా తు క్షీస్టః సృృటవా గ్య్యావార 

తపి ర్ దామూవరూవకాళ ర్య ఫల | త్రయ ముడాహృతం “ఓన్న 

"మో ముహావిసాయ'కా యామృశకం రశ రక నుమ ఫల సిద్ధిం, దేహి రు 

ద వచనేన సాషహో స ప్రదూర్యా పభిమం తితం”, 58, 

శెల్లఆవాలు వస చ్రాహి శంఖర్తేష్పి గల్జేరు కీరకాకోలి కోష్టుముధుకము కటు 

ఫం త్రీిఫలములు అనంతమూలములు పసప్పు విష బొద్ది గుంటక అనర దేవదారు 

ర కి షంజిస్టము శె తెల్ల తెగడ అడ్డసరము గెరికము పీటిని10పలముల నేతితోపక్వము 

వేసీ చళ్య్ళుగామం త్రించి కండవమా స్తు గర్భణియగు స్త్రీ సేవించిన సంప్రూర్హాంగుండును 

కూరుడును పండితుడును అగుకుమాూరుని క నంగల్లును. నీడురోజులు దినిని శే సీవించిన చో 

మనుష్యు(డు శ్రుతభరుండ గును. ఈసోమమఘ్బత ముస క్శబ్లు కాలదు. వజ్రమును "భేదింపం 



. we) 
ఆంధ్ర తాత్సర్యనహాతేము. 5661 

కూల వవీడితా. 48. పిండితా చవితా యా చ నిఃస్ఫృతా వివ్భతా చ 
CC ' 

ఆ అచ ధా అగ అహ అదు 
జ . 

యా పిండ యాసి గ్ల ప్సస్తా పండ యాని శ్చ యా స్య్రలే థ్ hI 

ప పద్యం లే తు తాః నొనం గర్భం గృవ్లాంతి చాసకృ్ళత్ , ఏత తల 

/ a AD లం 

స్ఫుతం నామ యోనిదో షహరం పరం, 50. 

గోరింటలు త్రి ఫలములు తిప్పతీగ గలిజేరు గుమ్మడు పసపు నూ నిపసప్రు రాస్న 

శుద పిలపీవర వీటిని కల్టిముచేసి 64 పలములపాలనుక లిపి 16 పలములనేతిని పక్వ 

చేసి ఫీవించిన పిండితాదిరోగము అన్నియును నశించి మాటిమాటికి గర్భము. ధరింప 

గలుగుదురు. 
. pr 

౧ సిద్ధార్థకం వా బ్రాహీ శంఖపుప్పీ వునర్నవ్యా పయస్యా . 

నుయ యస్ట్యాహ్వా కటుకె లా ఫల త్రయం, 51. శొరివే రజనీ పాఠా 

7 Ya : జ్ న్న అదు ఆది జీ 

భృంగ దారుసువర్చలా, మంజిస్టా త్రీసలా ఇమా వృ పపుపష్పం స 

. జస త ఆష్ నే శ | 

గైరికం, 52, ధీమా న్పక్వ్య మృతి పృస్థం సమ్య జ్ఞా త్రాభిమం శ్రి తం, 

ద్భమాసగర్శిణి నారీ వణ్తాసాన్న ప్రయోజయేత్ . 58, సర్వాంగం జ 

నయే త్పుతృం శూరం పండిత మానిన, జడ గద్దదమూక తే్భం పానా 

చేవాపకర తీ. 54 స పరాతి ప యో రః 'దేవాపకర్ష తి ర్ర్4 స్పష్ట త్రిప్ర్యయోగేణ న శు తిధరో భవేత్, 

నా౭గ్ని గహతి తద్వేశ న వజ్రం హని న గ్రహ. 55, న తత 
లం ది శ 7 ఆం. Uy 

మ్రియ లే చాలో . యత్రాస్తే సోమసంగితజి వంధ్యా ౬వి ుభ తె 

వుత్రం సర్వామయవివరితం. 56. 'మోనిదుపై శృ యా నార్యో నేతా 
ఉం 

ఉద ద ఆటీ గా జో ను యు అధి 

దుష్టాళ్చ యే నరాః, అస్యప్ర భావా త్కు-ఖ్నీస్థ సృృటవా గ్వ్యాహర 

త్యపి. 57, దాశాపరూపకాశ రా ఫల త్రయ ముదాహృతం “ఒన్న 
J ల రీ 2 (J 

సూ మహాపినాయకా యామృశేం రక రక్ష మమ ఫల సిద్ధిం, దేహి రు 

ద వచనేన స్వాహా సప్త్రదూర్యాభిమం తీతేం”. 58, 

“. శెల్హఅవాలు వస ధైహ్లై శంఖపుష్సి గలిజేరు శీరశాకోలి కోష్టుమధుకము కటు 

కరోహిణి త్రిఫలములు అనంతమూలములం పస్తు విషబొద్ది గుంటకఐగర దేవదారు 

అదిత్యభ కీ మంజిష్ట్రము "తెల్ల తెగడ అడ్డసరము "రిక యు వీటిని16పలములవేతితో పక్ళ్యము 

చేసి చక్కుగామంత్రించి రెండవమా సప్ప గర్భణియగు స్త్రీ సేవించిన సంపూ ర్రాంగుఃడును 

కూరుడును పండితుడును అగుకుమారుని క నంగల్టును. ఏడురోజాలు దీనిని సేవించినచో 

మనుష్యుండు శ్ర్రుతధరు(డ గును. ఈసోమఘృత ముస్న ఇల్లు కాలదు. వజ్రమును 'భేదింప. 



రర దక్రదత్త__౬౧. యోనిరోగాధికారము, 

జాలదు. గ్రహములు, బాధింప(జాలవు, బొలురునురణింపరు. దీనిని సేవించిన గొడ్రాలు 
బిడ్డలను కనును. ఈకళకి (క్ర+దిమం లే ముతో ఏడుగురికి పాలను మం త్రింప వలయును, 
టం నమో వినాయ కాయ అమృతం రక్ష రక్ష మమ ఫలసిద్దిం దేహీ జేపీం రు ద్రవచ 
స్స్స్ స్వాహా అని, 

అగ్రి నీలోత్ప్సలాదిఘ్ఫుత యు. రితి . 
వో, నీలోత్సలోశిరమధూకయప్రీ ద్రాక్షా విదారీ కశ పంచమూ 

క స్యా జ్ఞ బ్రీవసీధైమై శ్చ ఘృతం విపక్యం కావరీశారసమగ్ధమి శ శం 50 
వళ్ళ నా హదు? సృశి స్తం ప ప్రసృద్ద శ మారుతర క్రప త్తే థీ 
బలే శ “బేత్రసి సంప్ర ణన న్ కశ్చ చ క్ర క్ర ప్రభవే చ గుశ్తే, so. 

శో. శశావరీమాలతులా కత ప్ర సః సం పవీడ మేత్, రేవ శ్రీ 
రతు లన సచే లేన ఘృ తొఢకం, 61, “జీవన్ బతావర్యా మ్శ్ద్వీ 

కెక్కి విసెః వియాళై శ్చాతాంతై నె 6 ర్లీ యస్రేమధు తై 
ర్చిషక్.. 62. సిదలీతేచ మధునః విప ప్పల్యా శశ్చాప్టకం పలం, ) దత్వా దశ mp 
పలం చాత్ర సితాయా _స్తద్యోమి మి శతం, 68, రహ నాశ యే 
త్పూర్యుం బ్యా 'త్వాణితలం తత్ర యోన్న స్ఫక్ శుక్ర దొ వఘ్నం వృ. 
హ్యం పుంనవనం చ తత్, 64, క్షతక్షయరీ ర రపి శ్రర కౌసగ౧ శారసం 
హలీమకం, కావములాం వాతిర కంచ సిసర్బ్చం హృచ్చిగో గవాం, 65. 
ఉన్తాదాదీ నపస్యారా న్వాతవిత్తాత్తకా౯ా జయేత్, దగ్ధా శంఖం త్మీపే 
ద్రంభాన్వరసే తె తత్తు పోవితం. 66, తులాంలం లేపత్రో పహాంతి రోమగు 
హ్యీదిసంభ వం, రక్తాంబనావ్రచ్భళూర్షయ క్ర కం కోలం తు సార్గ ప పం 67, 
సప్తాహం వ్యుషితం హొన్తి మూలా దోమా ణ్య సంశయః, "కనుంభ 
తెలాభ్యంగో బారో మూ ముతా టి తే ఒతకృత్ + 68, 

పిల్ల పీచర వేళ్లు క్ర౦0పలమలు రెచ్చి రసమువపీండి ఆరసముతో సమముగాపాలను 
క లిపీ 64 పలముల "నేయిని సాము 56 బేవనీయగణప్పు డ్ "వధులను శతావరి అ 



ఆంధ్ర తాత్పర్యసహితేము. 
ర్రీళీ 

రోగ ప్రదరరోగ వీర్య దేోషమాలను సళ్శిం పంజేయును.' వీర్యమును పుష్టి జేయును, పుం 

సము నిచ్చును కృతతయ ర కపి క్ర త్రము 'దగ్గుళ్వాస కా మెరలు నిసర్సము హృద్రొ 

అటో 

అథి అరగషభాది తే "తెలను,. ధథితాూ 

న్లో. అర గ్వధమూలపలం కర్త ర ద్వితీయం చ శంఖ చూర్ల స్యఃి 

హరితాలన్య చ'ఖరజే మూత'వ తపనే సే కట్సుతెలం పక్వం, 68. తెలం తే 

దినం శంఖ హరితాలచూర్జి తం లేపాత్, " నిర్హూలయలి చ కోమా 

ణ్యన్యేపాం సంభ వో నైవ, 69. కర్పూర భ ల్లాతేకశంఖచూర్భం తూ 

గో యవానాం చ మనఃశీలా చ లం ఏపక (౦ హరితాలమిళ "౦ రో 

మాణి నిర్మూలయతి క్షణేన. 70 

“అలచెక్కు 1 1 చలము శంఖచూర్థ మర్భ పలమా హరిదళము అర్థపలము గాడి 

చ ఉచ్చ 16 పలములు వీటిలో ఆవనూ నెను పక్యముచేసి శేపనవేసిన రోమముఐను _.... 

పోగొట్టును. కర్చూరము 1
 జీడి విక్లులం శంఖచర్చు ము

 వీటిని చూర్ణ ము చేసి యవక్షార 

అను పారించును. 

అధి మరల తైలము, థయా- 

వో ళు _క్రిశంబూక్ నంఖానొోం దీద దృవృంతె”. తృముష్క_కాల్ , 

య 

దగా శూరం సమా*దాయ ఖర మ్యూలే, ఎ గాలయేల్. Tle మూ రార్ల 

భాగం విపచే హైం చ సార ప పం బుష్ , ఇదమంత]వుగే చేయం తెలి 

మా శ్రేయపూజిళం. 72, విందుశేకః. పే ద్యత్ర తత ర
ోమా పున 

గ్భృవికి స మదనాదివికే "చేయ మశ్విభ్యాం చ పనికి తం 78, అర్మసాం 

కష్టరోగాణాం పామాదద్దువి చర్చికొం, శ్రర తేల "
బందం గేష్టం సర్వ 

ముల్తెపుచిప్ప శంబూకఫు శంఖము దుండిగపు శ చెట్టు వీటిని కాల్చి, శరము
 చేసి 

గాడిదెయుచ్చలో నూరి క్షూదముకన్న నెదు పాళ్లు ఆవనూ శెనుక లిపి పక్వమ
ు చేయ వల 

యను. అంతః పురములలో నియ్య (దగిన తైలము అశ్రే యమునిఇె'ప్పెను* దీనిబొట్టుజక్క- 

_ టీి.పడినను అచ్చట నెన్న టి? ని రోమములు 
యులవవ. వాదన చ్ర బములకు ఈయవలనీ

 



56 చ క్రదత్త--౬౨, శ్రీకోగాధికారము, 

ఛి ర క్ ష దో 7వ ద్ , నదని దీనిని అశ్వినీదేవతలు నిర్హించిరి. అర్భలు కుష్టుగోగయులు సామ దద్రువు విచర్చిక. 

మున్న గువానిని పోగొట్టుటకు ఈక్షార్నతెల ము త్రనుము, 

తయందు నిరోగధికార ప కరణము ముగిసెను ఇట్లు చక్రద శ్రేయ యో థి చ రణము ముగిసెను, 

స్ర్రరోగాధికారము. 
రై గర్భహితములగు నుపొూయములం. de 

న్లో, మధుకం శాకవీజం చ పయసా సురదారు చ, 1. అశం 

తకః కృష్ణతిలా స్తా సామువల్లి శ తావర్కీ వృతాదనీ వయస్యా చ తళా 
బోత్సలశారిబాొ, 2, సనుతా వారిచ్రా రాస్నా ప పద్దా మధుక మేవ చ, 

బృహతీద్యయ కాళ్ళ శర టీ రిశృంగా స్త్వ చో ఘృతం, శి, సృధకృర్ణీ 

బలా శ్గ్పు శ్వదంష్టాి వుభయ క శృంగాటకం వీసం ద్రామో కే 

దు మధుశం వృతా, ఉ మాసే స వయోగా స్స్యుః అర్ధక్లోకాస్తు స 

పను యథాక్ర, ముం వ్రరూ క్యా గగ స్రావె పయోన్వితాః, ర్క క్ర 

పిల్గబిల్వ బృహతీ పటాలేత్షు నిది కాకి, మేోలాని జీరసిద్ధాని దాప 

రే ద్భిపగస్టమే. 6. సవమే మధీకానంతా పయ న్యా శ్రార్రిఖు'8 పిబేత్ 

'పయస్తు దళ మే శుంఠత్యా శృత శీతం వృశొస్య తే, 7. సతీరా వాపితా 

శుంకీ న మభధుకం చేవదారు చ, వవ మోప్యాయతే గర్భ సవారుక్ -వో 

పశామ్యుతి. 8, వశ కాశోరుబూ కానాం మూంలై ర్లోకరకస్య' చ శతం 

“దుగ్ధం.సితాయుక్తం గర్భిణ్యాః శూలనుక్సరం. 9 . 

(1) మధ్ధ్గుకము శాక బీజయు శీర కాకోలి "దేవదారు వులును, (2) ఆరె, నల్లనూ 

“ప నుంజిష్ట శతావకియనుు (3) తిచ్చతీగి శీర కెళోలి కమలములు మనుబాల అనం 

తమాలమాు, (4 అనంక మూలము మనుబాల సన్న రాస కమలము మధ్ధుక ములును (5) 

వాకుడుగుమ్తడు శీరవిదారి అవంగపుపట్ట శుంగము చేయియును, (6) పృభక్చర్థి ముత్తు 

'వపులగము మునగ పల్లేరు యవ్ట్రి మధుక నును, (7) శృంగాటకమి (దుష్పగడ్డ) శాన 

' రతూడు ద్రాకు కచేరన్ర మధుకము మధుశర్క రయును ఈయేడు యోగములను ఏడు 

ల గనెలటి' "క్ర మము గా, "పాలతో కలిపి గర్భస్త్రావమునం దుపయోగి.ప వలయును, వెలగ 



ల న - «9 | | సద ఏ 

ఆంధ్ర, తాత్సర్య సహితము, | ర్ర్ర్ 

భూరేడు "పెద్దవాకుండు పటోలము చిన్న వాకుడు వీటిని పాలతో సిద్ధము చేసి వేసీఘేది 

నెలలు ఈయవలయును. తొమ్మిదవ మాసములో మధుకము అనంత క్రీరకాకోలీ మను. 
జాల వీటిని త్రాగవలయును, + భదియన నెలలో శొంఠితో కాచి చల్లార్చిన 'పొఠ6ను 

శ్రగుట చ్రేవ్రయు. ఈరీతిగాం జేసిన గర్భము పుష్టమై బాధ లుపళమిల్లును, కుశ కాశలు 

సీరండము పేతు వీటి వేళ్లను పొలలో పక్పమవే చక్కెర వేసికొని త్రాగిన గర్భిణికి 
య U 

కూలలు నశించును, 

అధ గర్భము నిలుచుటకు దుద్ధము (జా 

నో, క శేరుశృంగాటకజీవనీయ ప పదోత్చలైరండళ తావరీఖి, స్ు. 

పయః కర్క_రయా విమి శం సంస్థాపడే దర్భ ముదీర్హళూలం, 1 

కశేరుకృంగాటక పద కోత్సలర సముద్దవర్టీ మధుకం సళర్క్శ_రం, సాల 

గర్భస్తుతివీడి తాంగ నా పయోావిమి శం 'పయసాన్న భు కి చేత . ll. గ 

ళ్ళ శుప్కే_ తు వాలేన చాలానొం వావీ శుపష్యత్లాం, సితామధుక 
చ్ 

, ం చ శాళ్ళరై రత మసన, పయః. 12, గర్భశోే. న్వామగర్భాః 
ప్రసహిశ్చె సదా హితాః, 
Uy 

కసేరువు శృంగాటకము జీవనీయగణఫు కెషధములు కవు అములు తెల్ళకమ 

లములు పీరండము శతావరి వీటితో సిద్దముచేసిన పాలలో కండచక్కె_రను కలిపికొనీ 
శ్రౌగిన వృద్ధినొందిన శూలగల గర్భము నిలుచును, కనేరువు శృంగాటకము కమలములు 
మినుములు మధుక యు చక్కెర వీటినికలిపి సేవించిన కూల ల గర్భస్రావములు మున్న 

గునవి నశించును. "వాతము చేత గర్భము కుష్కి ౦చినఫుడు బాలురకును శుష్కు.తే కలు 
సను, అట్టి సమయముల తేనె చక్కెర గుమ్సుడు నీటితో సిద్ధము లేసి ర పాలు పాతక 
రమ్ము నర్భశోషమునందు పచ్చిగర్భ ములను నుట మంచిది, | 

అరి నాఫిలేపయులు మున్న నునవి, రితూ 

శ్లో పాఠశా లాంగలినింహాస్య నుయరారక జమైకి పృథక్, నాభి. 
న స్తిభగాలేపా త్సుఖం నారీ వ వ్ర సూయ తే 18, పరూవ ఏక స్థారామూల 

లేప _స్తద్వ త్పృథక్సృథక్, వోసామూశే ద్రుతం తద్వ “క్కటిబట్జే 
'పసూయశే. 14, పాఠాయాస్తు శీఫాం యానో యా నాకీ సంప్ర భరణ 

యేత్ , ఉర! పృసవకాలే చ సా సుఖేన వనూయతే. 15. తుషోబుప 
హ్, 

రిపిప్లేన మూలేన పరిలేపయేత్ , లాంగల్యా శ్చరణా" సూతే వప 
మేలేన గర్భిణి, 16, ఆటయావకమూలేన నాభివ స్తిభగాళేపః క రవ్యష 
తాలతరూద్నవనమూలే ముక్షకచ్చే మృతే పుంసాం. 11. గృహాంబునో 



రర చ క్ర దత్త-ా-౬_౨. యరోగాధికారము, 

గేహధూవుపానం గర్భావక గణం, మాతులుంగస్య మూలాని మధ్గుక 
మధుసంయుతం, ఘృ లేన సహా వాతేవ్యం నుఖం నారీ వృనూయ లే, 18 
ప జు ర అరలో రడ బదు అమ యి నా - పుటదగ్ధసర్చకంచుక మనృృణమసీకుసుమసారసహి తాం జితాత్సీ రడ్డిశి 
విశ ల్యా జాయేత గర్భవ తాం మూథగ ర్భావి, -. 

నిపబొద్ది లాంగల్ అడ్డసరము మయూరకము వీటిని ప్ర శ్యేకముగానూ నా 

భీస్థానమునందు లేపన చయటహ్తము, బొడ్డు వ స్తీ యోని వీటికి లేపనచేసీన సుఖివ ప 
పమగును. పరూషకము ముయ్యాకు పొన్న వీటి వేళ్ళను చేశ్వేరుగానూరి లేపన చ్వేన్లు 
బాలకుడు పుట్టును. అద్దేసరపు మేను మొల లోనట్టిన కళ్ళ అమే ఎప సవించును, విషబొ 
ద్ది వేరును యోనిపెనుంచికొనిన శ్ర స్కసవ కాలమున సుఖము గ ''్రసవించును, ముర్టం . 
గిని యవగంజితోనూరి కాళ్లకు లేపన చేసిన సరిత క్రీ శీఘ9ి ముగా ప్ర సవించును, 

గ 
/ 

న్ 

పాముకోబు'స మును పుటము'వె చి స్నిగ్ధమ గుసి రాను తేనెలో కలిపి కన్నుల కం౦జ సమ్మగా వై చినమూథగ ర్భముగల'దై'నను. శ్రీఘ్ర మే (వ్ర సవించును. 

-అధ్రి సుఖ ప్రసవమునకు మంత్రి తోదక ములు. గృ. 
న్లో, గృహాంబునా హింగుసింధు పానం గర్భాపకర్ష ఇం, 20, 

7 
' యి | పహామ్మతం చ రాకను శ్చ చిత ఖాను ER భ్రామిస్సి ఉచ సో శవా 

a a. UU ' శ్చ్పతురకో మందికే నివసంతు లే. 21, ఇద మమృతీ మపాం సముద్దృ 
ఇ త శ గ న థః లేం వైభవ లఘుగిర్భ మినుం విముంచతు య తదనల పవనొర్కవా 

ఊట మ్ ఉపక ఉచ ధు 0! a న్ టాం సవా సన సహలవణ ue రళ ంతుశా ౦తిం. 22, ముకాః పాశా విపా 
శ్రా న్ర కొ సూ? ౪ దన రి ర స వ్ | శ ముకా సు ఎ ర్వణ శయ ం ముక్త స్పర్వభయా దర్భ ఏ వ్యా 
వా మారెచ. సాహో. 28. జలం చ్యవనమంత్రే ఇ స_ప్తవారాభిముం 
త వ్ల పన సార శ్రీతం విత్వా ప్రనూయతే నారీ 

ఇంటి నీళ్ళలో ఇంగువ సెంధథ వలవణము క లిపీ తౌగిన గర్భా సకర్ర రామగును.తిప్ప 
, 1 7 

మె " తీ? సోమవల్లి చి త్రీ భను ఉృద్పై శవము ఓచిన్న దానానీయిం టిలా*-నెప్పుడుం చికొనుము, 
వలో దృతము లగు సీయమృతన ప,సవింపుము వందు. ' 
జం న ము అగు ని లేము ద్రావి గర్భమును (పృసవింపుము, వాయునూర్య చంద్రు 
లు. అనీన ర్భృమును రన్నీంతుళు "గావుత, పీవ్వటము'క్రాః 'పాశాఅనుచ్యవన మంత్రముతో 
నీజ్ని మంత్రించి త్రాగ చేని శ్రీ నుఖయు గా (ప్ర సవించును, 

వ. ~ఇక్రిర్రి గర్భయంత్రాదులు, ఏతా 

he త్ దృష్ట్వా చోభయ త్రింశ కం, 24, తథోభయపంచదశ దర్శనం 
సుఖసూత్రికత్ | నారీ జతువసుభిస్సహ, పత్నీ దిగప్టాదశభి "లేవ చ 



ఆంధ్ర, తాత్పర్యసహితము. రతీ 

26. అర్క_భువనాష్టీసహ ౩ తె రుభయ త్రి తింశక మిద మాశ్ళర్యం, వసు 

గుణాబ్ట్యక బాణ నవషట్సు ప్త పయుగై 8 ర్రేబూల్, 26, సర్వం పంచదశ 

ద్విస్తు త్రి తి శకం నవకోవ్ట కే, కటుతుం బ్యహానిర్లూ నిగూాక కృత వేధన సర్ష 

సెక, a7 కటు తె తైలాన్వితో ధూమో. యోానేకి సాతయతే వమురాం, క 

చవేస్టి తయాంగుల్యా ఘ్భుమే. కంతే సుఖం పత తృమ రా, 28, 

ఉభయ త్రి ఒశకమును (అనగా నెటుకూడేనను ముప్పనివచ్చునట్టిడి) ఉఊభయపంచ 

దళ నర్శనమును (ఎటుమూచిన పదునైదు) అగుయం త్ర మునుచూచిన సుఖముగా (ప్రస 
(CC) 

నించును, ఆరు ఎనిది పదు నెను పదు నెన్మిది పదివం డ్రై గు భదుగాలుగు నాలుగు ఈయం 

కలతో ఉభయ. త్రింశక చ్యక్కను ను. ఎనిమిది మూడునాలుగు ఒకటి అయిదు తోమి 

ది అరువికు ఇవి క మముగా పదు సిదు యం త్ర ము లగును, రెట్టించిన ముపష్పదియగును. 

వేదుసార పాముసబు సము ఆవాలు వీటిని ఆవనూనెలో నై చి దూషీతనుంజేసి యోని 

కి లేపన చేయవలయును. 

అధి గర్భిణికి విశల్యకరణమం౦త్ర దు, రి 

వో, వరండస్య వనేకాకో గంగాతీర ముపాగత్క ఇతః వీబతి 

పానీ యం విశల్యా గ కృణీభ వత్. 29.అచేస స పథా ౬౬మంత్ఫో జలం 

"దేయం విశ లక 0, మూ లేన లాంగలిక్యా వా సంలిప్తే పాణిపాదే చ 

80, అమరాపాతనం మడి రః పిప్పల్యాదిరజః పిబేత్్ గరీమద నదహ 
నమూలం చిరజ మవి, 81, గర్భం మృతే మవ్యుతం వా సిపాతేయతి, 

వరండ వసే అనుమంక్రైమును సడుమాటులు నీటిలో మంత్రించి ఇచ్చిన శల్య 

ములు నశించును. లాంగులీమాల ముతో కాలు సేతులకు లేపన చేసినను నువ్యముతో 

పీప్పలిచూర్లము తోవించినను గర్భము జూటును, 
ల 

కర్రి మదిరా చేవనాదులు, ర 

నో . శాలిమూలాక్షమా త్రం ఖా: మూతే ణామేన వాన్సితం. 

ఏ1, ఉపకుంచికాం విప్పలీం చ వుపిరాం లాభతః లేట్ , సౌవర్పలేన 

సంయుకాం 'యోనిళభూల నివారణీం,. విజి, సూతాయా వ్యాచ్చిరోబ స్త 

శూలం మక్క_ందసంజ్ఞి తం. యవత్రూరం వీబే త్తత్ర సర్పిషో ష్టోద కేన 

వా, $$, పివ్చల్యాదిగణ క్వాథం వీటి దా లవణాన్వితం, పారావతశ 

కృల్సీతం శాలితందుల వారిణా, . 84, గర్భ వాతాంఒతరో ట్రే తు రక్షసా 

అ 

స 
DN 



రప యులు న ౨ వ ర్ర్ర్రగి చక్రద త్తా౬౨. త్రిరోగాధి కారము, 

వనివారణం, చలవిష్టవరుణప తః. సభ్బుత క్ రుద్వర్శ రనా బేవూ తు, కిర్ర్ 
కిక్కి_సరోగం పూరతో గోమయసు రా దధో విహితౌ, 

ఎజ్జరాజనపు వేళ్లను ఒకతులను నగోమాత్ర ముతో గాని గంజితో-గాని తాగిన 
గర్భకూల ములు * శించును. నల్లఉప్పీతో మద్యమదద్రాణిం యోనిళూలలు నశించును ప 

0 

\l సవించిన తీగల పా? కాలము వ స్తీకూలము మున్న గునవియను నళింయను, ఘృతము 

లోగాని యవశ్షారమునుగాని వేడినీళ్లతో గాని ని త్రాగిన గర్భ పొతమునందలి ర కసావన్సు 
లు నశించును, నీటిలో నూరిన దంతిని శె ల్రౌగిన కిక్కి_స రోగ యులునశించును, (౮ 

న్లో, జ. ర కృచందన బలా ధన్యాక వత్వాదనీ, 86, 

ముస్తో శీర యవాస పర్పటవిపా. క్వాథం విబే ద్లర్భిణల్తే నానాడోవయు. 
తా తిసారకగదే ర క్షస్రుతౌ వా జ్వరే, 87. యోగోఒయం మునిభిః ఫ్ర 
రా నిగదితః సూత్యామయే సస్య తే అవ్బు తానాగర సహచర భద్రా 

త్కుట పంచనూూల నం దలరం, నుధుసంయు క్ష కం నివారయతి సద్యో 
రం సూతికాతంకం, 88, హచరపుమ్మ_ర వేత సమూాలం చై కంకొతం 
దారుకులత్సం సమం, బలముత్ర సైంధవహింగుయుతం సద్యో ఘోరనూ 

తి కాళూలిహరం, 89. 

కరు వేరు విష బడ్డి ర క్రచందనము ముత్తు వపులగము ధనియములు తిప్పతీగ 

తుంగముగ్తెలు వట్టి వేళ్ళువి త్ర పొపడ వీటిక హాయమును గర్భిణి స్రీ తై తొాగవలయును, దీనిని 
అేకదోషములు ॥ గలర _క్రస్థావయుల నుపయోగింపవ అ వని మునులనిరి. తిప్పతీగ నోొంథి 

గోరింట భద్ర ద ముస్తెలు అపో పుపట్ట పంచనూలములు కురువేరు తేజప త్రీ వీటికషాయ, 
ములో తేచి శ్రా తాగిన నూతి"కారోగములం నశించును. గోరింట పుష్కరమూలము 
వేతనము వీటి వేళ్లను చేపదారకలుక్థ కషూాయముతో సెంధసలవణము ఇంగువను చే 
ర్చికొని 'త్రాగిన సూతికారోగములు కీఘృ్తయగా నశించును, 

క్ర వజ కాంజికము, Oe 

త్ దశ మూలికృతః కాధథః సద్యస్ఫూతిరుజూ పహ, విప్పలీ విష వీప్ప 

వీమూలం -చవ్యం శుంఠీ యవానికా. 40, జీవ కేబ్వే హరి చే చ చ్వె బిడ 
సౌవర్చలం తథా వతై ేవావధైః పొప్టై రారనాలం విపోచితం, 41. 

ఆమ "కహారం వృవ్యం కఫభఘ్నం వహ్ని దీపనం, కొాంజికం వ జె కం. నౌ 



రగా ధ,తాత్పర్యసహితము. ర్ర్0 

ము తొ మన్ని వివర్ధన, &2, నుక్క_ందళూ లశ మనం పరం జీ రాభివు 

గనం, వీర పాకవిధానేన కాంజిక స్యాపి సాధనం, 48, 
ది)”. 

చశమూలముబక షాయము సూతికలను “వంటనే పోగొట్టును, వీప్పళ్లు పీప్పలి 

దుంపలు చవ్యము కొంశి నామము జీలక జ్ర నల్ల బీలకట్హి పసపు న్రూనిపసపు అంటుప్పు 

నల యుప్పి వీటిని నూరి గంజితో పక్షషము చేసి త్రాగిన ఆనువాతములు హరించును. వీర్య 

య ' 
. 

పుష్టి నిచ్చి క్షస్టముల నశింప వేయను, అగ్నిని దీపీంప చేయను, శ్ర లగోగములను 

if 
పోగొట్టును, 

మ లో 

స” ధి బంచజీరకగుడము. ధ్ధిత్తా- 

క్లో, జీరకం హపుషపా ధాన్యం ళతాహ్వా సురదారు చృ య 

మూాపీ' త్యిష్టకో హింగు పత్రికా కాసమర్థకం, 44, పిప్పలి విప్పలీమూల 

మజమోదాథ బౌప్పికాా చి gy కం చ పలాంశాని తథాన్య చ్చ చతుఃప 

లం. ఉ5. క శేరుకం నాగరం"చ కుస్టం దీప్యక మేవ చ గుడన్య చ శ్ 

జో ఇల అగి ఆ అ అష అప 

తం దద్యా న్ తి తర్రైవ చ, స మీరద్వి ప్ర స్థ సంయు కృ నే 

నైర, ఫ్రద్వన్నినాప త్, పంచజీరక ఇత్యెవ సూలి-కానాం వ్వ 47. 

గరా ర్ట్న్నాం నారీణాం బృంహణ యే సమారుశే, వింశ తివ్యాప గి 

ఈూనేః కాసం వాసం జరం క్షయం, ఉ:, పహాలీవముకం పాండురోగం 

గార్షంధ్యం బహుమూ త తాం, హోంతి. వీనోన్నతకుచాః పద పతాయ 

wD 9 ల. ల శ్రీ —34 ల 

తేక్షణాః. 49. ఉపయోగాత్ (స్ర్రీయో నిత్య నులత్మీనులవర్షితాః, . 

జీలక జ పూపుషము ధనియములు శతొవరి బెనదారు వామము త్రర్యితక ము 

(కొబ్బరి) హీంగు పత్రిక కాసమర్హ ము పీప్పళ్టు పిప్పలి మూలము జీలకజ్ఞ చిత్రమూల 

ము వీటిని ఒకొ-క%- వలమును ఇతరవస్తువులను 4 పలముల చొ॥ క సేరువు శొంకి 

ఫస్టు అజమోద 'భెల్లము 100 పలములును నేయి 16 పలములును "తెచ్చి సిటి పలముల 

సాలను మేలని "సెగ పని పక్వము చేయ వలయును. ఇది పంచజీరకము, సూతిక మున్నగు 
య రజల 

వానిని నశింప జేయును. గ ర్భార్థినులకు బలము నిచ్చును, 

ae we te oR 

_ఖం్రి దుగ్భ వర్ణ నోపాయ ములు. థయో- 

న్లో, వనకార్చాస శేత్రూూణాం మూలం సౌపఏర కేణ వా, 50 విదా 

రీకందం సురయా పిజే ద్వార స్తన్య్భవర్గనం, దుగేన కాలితండుల చూర్ణ 

పానం వివర్ధయేత్ . 51. స్తన్యం సపోహతః  శీరసేవిన్నా స్తు న సంభ 
జాం అజార్ 

(౯ 



540 చక్రద _ల్హేలా౬.౨.. (క్రీరోగాధి కారము, 

య్య హారిద్రాదిం వచానిం వావీబే త్హ్సన్యవిళుద్ధ యే. రల త్ర త్ర వా 

తాత్మ శే స్తే దశ మూలీజలం వీబేత్, వి తదృే టఉటాెాన్ఫుతా భీయ పటో 

లం "సంబచందనం. ర్లె. ధాత్రీ కుమార శ్చ పబ త్క్యాథయిత్యా సఫా 
రిబం, వ్ర జే సే వా త్రిఫలా ముస్తా భూనింబం కటురోపాణీం, ర్4, ధాత్రీ 
స్పన్యవిళుద్ధ్యర్థం ముద్దయూ వర సాశినీ, భా వచా చారుపాఠాః ఏ oJ 

బేశ్నాతివిపాః గతాః 55, కుక్కు_రా నుంజకామూలం చర్విత 
మాస్వే విథారిళం జయతి, సవాహః తృృనకీలం _స్తన్యం వై కాంతత్రః 

కరుల్వే.50. 
గా అడవి (పత్తి చెజన ఏటి వేళ్లను గంజితో నూ5గాని విదారీకందను మద్యము 

శోగాని త్రాగిన పాలు హెచ్చును, వరిబియ్యపు పిండిని పాలతో "నేడు రోజాలు తాగిన 
పాలు త్ర గెడిదాని పౌలు హెొచ్చును. హరిదార్సిదిగణపు జ కాాషధములుగాని, వబాదిగా 
ఫు జెపభులు-గాని పొలను వృద్ధినొందిం చును, 

అధి _సనశోథలకు చికిత్స, వృత 

న్లో, శోథం స సృన్ ల్ధితవు వేకు భివగ్విదధ్యా, ద్యద్వి ద దథావభిహీ 
తం త్విహ + ఛేవజం తు ఆమే పిదహ్యతి తఖై వగ కేచపాకం, తననన సనా 

సతత మేవ చనిర్హుహీతం, ర్, విశాలామూల వేష స్తు హంతి పీడాం సనోతి 
తాం, నికొ కనక ఫాలాభా భాం € లేప శ్వాపి స్తనా రహో, 58.మూప్.క వసయో 

సూకర్శ గజమపిా షమాంసచూర్ల సంయుత మూ. 59, అభ్యంగమర్షనా 

భాం కఠిన పీన స్తనౌ భవతక్కి మః సాపేభ వనవనీతం వా వ్యాధిబలోగా స 
Ly 

ఫైన నాగబలా. 60. పీస్టామర్షనయోగా త్పీనం కఠినం స్తనం కురుతే 
చనుమొనలం గలవాపులకు విదధిరోగమువకు వలె చికిత్స + చేయవలయును, 

ఇంద్రాయణీ వేరు నూరి రాచి; చను మొన లపోటు తగ్గును. ఎలుకొపంది నీనుగు దున్నపో 
తు ప్ట్రిమాంస ను చూర్భము శేసి రుద్దిన చూంచుక ములు క ఠినములును పుషములు నగును, ' ఓ 

నో ఆీ (శ్రీపర్జిర సకల్మా భ్యాం తెలం సిద్ధం ' తిలోద్భవం, 61. తై 
లం రూక" నైన _సనస(ోపరి ఛారయేత్" పతితా వుర్జితె” తగా 
సళ వేయా తాం వయోధ్ధరా, 62. 



ఆంధ్ర, తాత్పర్య సహితము: 661 

శాలిపర్లి రసముసందు కొల్కు_యునందు సీద్గముచేనీన తీల తైలమును గూదితో. చను 
క గ on 

మునల నుంచిన పతితము లై నప్పటికిని ఫపయోధరములు మజిల నున్నతము లగును. 

రై కావీససీద్ధ తైలాదులు, రిక 

నో కాసీసతురగగంధా శౌరివా గజపిప్పలీ విపక్వేన్న _తెలేవ 

సనకరవ రాంగలింగాని. 68. వథమరా తండులా, యాంతి వృద్ధిం _స్తనక క్షవ రాంగ, ంగాని | ప్రథమ రా తండులాంభో 

నస్వం కుర్వా త్పనౌ సిర్కొ గోమహివుఘృతసహతం తెలం శ్నా 

మాకృ తాంజలివవాభిః 64. సతికటునిశాభిః సిద్ధం నస్యం _స్పనోతా 

సనం పరం, తనూకరోతి మధ్యం వీతం మధి తేన మూధఏమూూలం. 65. 

స్యా చ్చిథిలాపిచ గాథా సురగో పాజ్యాభ్యంగ సంగతో యోనికి శరబ 

హలస్థిర బంధ నరజ్ఞ్వా సంతాడనాద్ది డయితేన,. 66. నళ్వ త్వబలా ద్వేపః 

పత సహజః కృతో౭_థవా యోగ్రైకి దృత్వెన దుగ్గభ కం విప్రాయో 
ర ర! థి త్త య 

లి ఇళ 5 4, కాశం 
త్పాట్య సె బలా మూలం, 67, ప్ర ము కన్యా పిస్టంద ల్సేసి మసి ఛై 

హరం భ్క్ష్వైః 

కాసీసము అశ్వగంథ మను బాల, ఏనుగుపిప్పలి వీటితెలము చనుమొనలు "చెవు 

లు యోని లింగము వీటిని “పెంచుళు. ప్రథమా రృవసమ యములందు .బియ్యపుక డుగు 

ను నస్యవిధి చేసిన చూచుకులం స్థిరములై యుండును. ఆవు గేదె వీటి చేతితో తెలమును 

నలలేగడ వస శొంఠి మిరియములు పీప్పళ్లు పసపు వీటితో సిద్దమువేసిన సస్యమును తీసి 
య ౧ ' 

కొనిన చూచుకము అుస్ధిత సులగును. "అల్లు ముయ్యాకుపొన్న వీటితో కట్టిన త్రాటితో 
భి ర్తతొాడనముచేయట పీసుకుటసలనను అబలా ద్వేషము నశించును. ఫుమ్యనత్త్రమున 

జ wa నం పన్ని వే చిన శ న 
సీత( వావిలి చేసను తెచ్చి బ్రాప్తూణుని భుజింపః జేసీ సేవించిన అరుచి నళించిపోవునుం 

3 వ . ద ని స్ో క ముగి సె ఇట్ల చకృద త్రయందు చై గాధి కార పృకరణము ముగి స్ు, 

౬౩. చాలరోగాధికారము. 

“pO చాలురకు దుగ్గాదులు, కా 

నో, వవవచాభయాబాహీ కమలం శ దసర్పిప్కూ వర్షా 
౧౧ © Nm అ 1 ఆ 

యు! .కాన్సి జననం లేహం బాలస్న దాపయేత్. "1. స్తనాన్ట్ 

భావే పయశళ్ళాగం గవ్యం వా తద్దుణం పిబేత్, త ర్కాాథో 

గుడికాం తప్తాం సిర్యాప్వ్య కటు నైలనే. 2, త త్తైలం పానతో హంతి oe) ne కనాన | 
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. వనం అక వ | బాలానా ముల్చ ముద్ధతం్క వే ీవశివొ గ్రాగజనీకల్కం వా ప్రీత నృ 
ధ పయసా, కి, ఉల్బం నిశ్ళెషం కురుతే పటు తొం బాలస్య పాత్ర _ ల భి తం మృత్సిండే నాగ్నిత ్టేన శీర సి క్తేన సోహుణా, 4, సద యే దుతి 
తాం నాభిం శోథ స్తేన పశామ్యతి, నాభిపానే నిశా లో ధు వియీ అజాత ( | 

( 
శ జ్ లా “నేం 1 / గ య. 

గంమధ్యుకె 8 శృతం, 5, లేల మభ్య, జనె శస మేధి ర్వాప్యవచూ 
ర నం, " 
ణా 

కోషు వస కర కాయలు బ్రాహీ కములము వీటిని తేగాతోను నరిత్రోన్వకలకి అ 
లేవా మును చేరి పిల్టలక్రీయవలయును. ఇయ్యాది బలమును ఆయుప్యమును కాంతిని 
కలిగించును. (న్ర్రీలకు పాలు లేనిచో మేకపాలుగాని ఆవుపాలు గాని మాక్ళి స్థన్యశ్చు 
వలె గుణమనిచ్చును, తర్కాాధమును (హీం = బడ వేరీ గుటిక ను వేసి కాచి కటు తైల 
మునందు ముంచి త్రాగిన ్ఞూూలకు లకు ఆ ల్బము నళించాను, శొంఠి మిరియములు వీప్పళ్ట 
కరక్క్మా_యలు వస పసపు వీటిక ల్మ_.మును పాలతో లగి పవలయును, ఉల్బములు న 
శించును, బాలకులం మిక్కిలియును చతుగు లగుదురు. అగ్ని తో త పముచేసిన ముదలను శ 

గ టు పాలతోచలార్షి ఆయావిరిని బెడంన స పట్టించినచో వాపులు నశించును, mM ™w Gd 

కర్రా ర్ర మయూకతిఖా ధారణా దులు. de 

శో సోమ గ్రహణే విధివత్ కేకిశిఖామరాలముస్ద తం బద్దం, 
థి జఘునే౭_థ కంధథరాయాం వమ్షపయ త్వహిండికాం నియతం, 6 గ పదల 

— 0 పుష్పం మరిచం వీసం గోరోచనాసహితం, వీత్రం తద్వ త్రీ :డులభ్ క్ర 
కో దగ్ధవిప్టక ప్రాళ 8. /, దంబూక నాసావాయసజిహ్వా నాభిర్వ రాహు సంభూతా' కాంస్కం రసోజఒథగ రలం ప్రావృ డ్భేకస్య నామజంఘాస్థి 8, 
ఇత్ఫేక కోఒథమిలితం విధ్భతం గంవాదిక టిబే శే అహిండికాపశమ 
న మభ్యంగో నాతిపథ్య విధిః, 0, అనామే భుర్జురి'కా జక్కౌ మ 
రిచరో చనా, నవనీతం చ సంమిశ్ఫ్య ఖాచే క్షేదోగనాశనం. 10. “కె గ 

ఆం 
ర్తి లొ కశీరసాలుని స పదలార,_ను వీాభవం శీర దతా( రజనిభూ మం 9 a కే దత్తే నన్యే దనామకో రోగ. 11, శేవాయే చ్చ ళునా బాలం నవ 

సీజేన లేవితం, స్కుటకిపత జరసోద్య ర్హనం చ హీ తద్దితమ్, 12, ఖం లారా దంనాద్య్వర్త థి చంద్ర్య్శ్యవాణమునందు యథావిధిగా నెమలిపీంఛ మును "పెల్లగించి జసునము 
నందు గాని మెడ లో-గాని కట్టినచో ఆహీండికరోగములు నశించును. ముయ్యాకుఫొ 
న్న పుష్సములం. మిరియనులు గోరో-చనము వీటిని నూర అన్నముతో తినినను అఫిరడి 
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కలునకించును. (గృద్దముక్కు. -కాకి నాలుక ప
ందిబొడ్డు కంచు సోదర సము విషము వర్ష “కొ 

లఫుకప్పయొక్కం వానుజంఘ ఫు కును
క ఈరీతిగా ఒక్కొ_క్క_దానిని గాని

 అన్ని టినిక లిపి 

గాని క టియందు ధరించిన చో ఆహీండిక లునశించు ఈ
, ఈవిధికి పభ్య మేమి యును లేదు. 

అనామక గోగమునందు సుస్టరి కామాంసము మిరియములు వం-చచలోచనము నవనీతము 

ఫిట్రిని కలిపి తినిన మంచిది. " సవసీతమును పల్ల నికి రాచి 
కుక్కు చేతనాించినచో అనా 

నుకదోగము నశించును. 

౨౮ తెలాభ్యం గాదులు. రతా 

న్లో తే త లస్య భాగ మేకం మూత తస్య శ్వాశ చ వీంటిదలరస స్య, 

గవ్యం పయ శ్పతుర్లుణ చేవం పచే తెలం 18. నే నాభ్యంగ ou 

సోగ మనా మకాఖ్వ మసహారతి,
 అరక "=తూలక మావికరోనమా ణా 

య కేశ రాజస్య. 14. స్వర సేనా కే వ న్తే కృత్వా వర్ రిం చ తలాసైం, 

పజ్డాత జ్ఞలాంచికలో చనయుగ
లో జప్య = కృతే చాలక. 15, కష్ట వునా 

వకరోగం శుసయలతి భూ తాదికం ౫ ఇనా౭పి, చాలని కాత లసంస్థిత
 పోతం 

నంస్తావ్య గన్యనునాత్రే ఇ, 16. బకోదశొలికాయాం. రజక హూరోదక 

స్నానం, దా సకయణ క్రై నావణ నరాటికా ర సేంద్ర, పూరితా ధృతా 

కం లె ధ్ర నలిపిదలే చ శయనం ఇసుక ప్ర మవానశాఖ్య
రోగఫ్నుం. 17. 

భి షజ్యం పూర ముద్దిప్రం నరాణాం య జ పరాదిషు, 
-జీయం తదేవ 

జాలా నాం మాత్ర తస్య క
సీయసీ. 18. వ్రథమే మూసి జాతస స్వ న్దిశో 

శృృవజర ఉక కికాఅవలేహ్మో తు కర్తవ్యా మషత్ర
ీరసి సతాఘ్ళతెకి, 19. ఏకె 

"కాం వర్థయె తాన ద్యావ త
్సంవత్సరో' భవేత్, తద్వార ర్

గకం మావవృద్ధి 

స్స్యా హ్యెవదాపోడ శాబ్ట
ీకా!. 20, 

నూనె1 ఛభాగమ్ము గోమూత్రము 2 భాగములు, శింవీదలయమలరసము 2 ఫౌగ 

ములు, ఆవుపాలు నాలుగురెట్టు వీటీరో "తైలమును
 పక్వమువెసి ఏ దానిని తలంటుచుండిన 

అనామక రోగములు నశించును, జిల్లేడు దూది మేకఉన్నిని గుంటక లగరరసములో పత్ర 

మును తడిపి వ త్రిని'చేసీ తెలములో ముంచి కాల్చి అమసిని కాటుక వేసిన నస్తాధ్యము 

లగు అనామక 'నోగములును నశించును, పడ సమున్నగు వాన్నిఏ చాలకునుంచి గోమూ 

_త్రముళతో స్నానము చేయించి ఏ కాంతస్టానమునందు రుద్దపలయును, ఇవి యన్నియును 

కొష్టరూపములగు ననామక ము
లను పోగొట్టును. “పెద్దలకు  జ్వరాదులంచే యాప

షధములు 

మున్ను వెప్పంబడినవో ఆవియే పీల్ల లకు 'ియ్యందగినవి. అమ
ిలే, ఫుట్టినబెడ్డకు మొదటి 

గ. 
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"నెలలో ఒక చిన్న మాత్ర యంత, శెంథవ నెలలో శకెండుచిన్న మూ త్రలంత ఇవ్విధం 

బున సం వత్చి రమువరకు హాొచ్చించుచు నౌషధమును తే నెలోగాని, పాలలో గాని 
చక్కి_రలోే గాని, నేతిలోగాని కలిపి నాక్రించవలయును, ఆవల సంవత్సరము "మొదల 
వదునసాజుసంవత్సరనము లగువజికు నోక్కొా క్క మినపగింజంత “హాొచ్చింపవలయును, 

-ం్రి హరిద్రాదులు, dE 

శో ప వారిద్రాద్య్వయయ స్ట్యాహ్వనింహిశి కయవై 8 కృతక్కి శివో 
ర్ల రాతిసారన్నుః కషాయ _స్పస్ప దోవజత్. 21. 

పసఫు మ్రూనిపసప్పు మధుకము కొడి"సెపాలవిత్తులు వీటీక పాయను వీల్చల అత్రిస్తా 
రనోగములను చన్సును , 

-(్రి బాలచ్చకుర్భ ది దిక. అత 

న్లో, భునకృష్ణారుణా శృం గీ చూర్షం వెద్రే ౯ సంయుతం, శక 
గ్య రాతిసారన్నుం కాస శ్వాసవమిహరం: 22, 

రోగం 
తుంగనము సలు సి పు శృంగి వీని చూస్త ముచేని లేనెతోకలిపి వీలల కిచ్చిన జావ 

లం _ 

జ్య రాతిసారములు దగ్గు శ్వాస వాంతులు నశించును. 

40 భాతు క్యాదులు. రితూ 
న్లో, ధాతకిబిల్వధా న్యాక లో ఛ్రెంద్యయవవనాలకై క, లేహాః కై 

జీణ చాలానాం జ్య కాతీసార వాంతిబితే. 28, రజనీదారుశ రలశ్రేయ 
బృహతీద్యయం, పృళ్నిపర్సి రల తావో చ వీఢం మాశీ క సర్పిషోో 24, 

గృహాణి దీపనం హన్తి మారు తా ర్తిం సకామలాం, జ్వరాతీసార పాండు 
న్నం ౩ బాలానాం సర్వళోధనుత్ . 25. మిశీకృష్ణాంచినం లాజా శ్ఫంగీ . 

మరిచమాత్రీ కె క లేహః శిళో రిధాతవ్య శ్ళృర్టి కాసజ్వ రాపహః, 26, 
భాకక్టీనము మాటుడు దనియములు లో ధ్ర, కొడిసెపాలవిత్తులు. క్రురువేరు 

"లేనె వీటి కేనాము పిల్లలకు జ్వ రాతిసారములను వారత్రేని పోగొట్టును, పసపు జేవడారు 

కరక్కా.యలు వాకుడు శతావరి వీటిని తేనెతో చేతితో కలిసి చేవామును చేసి ఈయ 
వపియును. గృవాణి వాతగ్ము కామిల అతిసారము ము న్నగు వానిన పోంొట్టును,. 
సోంపు పీప్ప నే సుర్తా సేలాలం మీరియములు తేనె వీటితోచేసిన లేహమును వీలల 

య 
కిచ్చిన వాంతిని మున్న గున పి నశించును. 

[ల 

~అధ్రి శృం గ్యాది లేవాయు, de 

కో ఇ. నేత్రింగీం సముస్తాతివిషాం నియూర్ల్య లేవాం విదధ్యా న్య నధునా 
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ని నామ్. 27, కా సజ్యర చ్చర్షిభి రర తానాం సమాప్షి కాం వాతివిహపూం 

ధ్ ద్ర ద్ద క ॥ గ జ ఇంటి న్్ ర్య 

శశ కాన్, 28. వీతం పీతం వమే ద్నస్తు స్తనం తే నృధుసర్చిపా , దిష్గివార్తాకీ 

సలరసం పంచకోలం చ లేహయేత్ . 29.,ఆ మ్రాస్టిలాజసింథూ బై నేహా! 
రా 

న్ ద్రేణ ఛర్జినుత్ , పిప్పలి మకిబానాం తు చూర్చ్యం సమధు ళర్క_రం; 

80. ర సేన మాతులుంగస్య హిక్కుఛర నివారణం, పేటీపాళామూలా జ్ఞం 
2 యు 

బ్వః సహశారవల్క_లత్రః కల్కఓ 81, ఇ త్యేకళ శ్చ విండో విధృ 

ప మర ఇ రజం వేగం వబ తో హృన్నా భిమధ్య తాల్వాది, చ ర ఇతిసా జం ౦ పృబలం ధే తే 

చేవ నియమేన, 82, 

కృంగి తుంంము స్థలం అతివస వీటిని చూర్తముచేసి 'తేననో శేజూముచేసిగాని 
౨ ంం అ . 

అతివన తేనె లేవామును వేసీగాని తినిన దగ్గు జ్వరము ఛర్జి మున్న గునవినశించును, పా 

స క్షు ౦ ” వొింనుషవ హోర అను 9 త్రిప్రో 
లను శ్రాగిత్రాగి క్రక్కుచు:డిన పిల్లలకు నాకుడు కాయలరనమును "లేనెతోను నేతితోను 

నాకింపవలయును. పుచకోలములను తినిసీంపపలయును, మామిడి “చంకలు “పేలాలు 

ఇింధవలవణకము వీటిని చేవూము చేసీ "తేనెతో నాకించిన వాంతినశించును. పిప్పళ్లు మి 

రియములు వీటిచూర్షమును "తేనె కంగచక్క_రలోనై చికొని మా-వీఫలరసముత్రో నాకిం 

చిన ఎక్కి_శ్రును భర్తులును నశించును. పేటిక నిషబొద్ది వేరు శెటడునెక్క_ సోరంటతోొ 
యం యు (6 

కు. వీటిని వేరువేరుగా కల్బు_యునుచేసి నాఫినడుమును. దవడలు మున్నగచోటులను 

పటువెచిశచో భర *సారములు కప్పక నశించును, 
రం రాలా న్ 

సి cr అ 4? చ్ WE ల + a a గ ' 

న్లో, బిల్వం చ పుష్పాణి చ థాకికీనాం జలం సలో ధం గజవి 
అం జో ౮ మాక ర్మ ఇ” ox 

ప్పలీ చ్చ కాషథావ లేపశా మధునా విమిశ ఛాలేషు యోజ్యా వతి 

సారిలేవు. 88, సమంగా ఛాతకీ లోధ శారివాభిః శృతంజలం, దుర్గే 

ఒవి శిళో సేయ వుతీసాచే సమాశ్షి ౪0. 84, నాగరాలివిపూ ముస్త బౌ 

లశేందయవనె! శృతం, కుమారం పాయయొ త్పాాతీః సర్యాతీసారనాశ 
(J dm 

ఇ లే బు న్. " ధాన న 5-౫ జ్ 

నం. శీర్. సమంగాధాతేక్రిపద్మం వయన్యా స్ట చ్భురా తభ ప్ై. "రత 

ర్భవాగూ స్వా త్పశరా్యతిసార నాళతనం. $86, బిల్వమూలక పా యేణ 

టాజూ న్ సళ ర్క రాశి ఆలోడ్య పాయయ ద్బాలం ఛర్ష్యతీసార 

నాశనం, 87. కల్కః వీ యంగుకోలాస మధ్యము సర సాంజ నై క్కి మై 

7 శ నీ ల సా 

ఇద రీఢథః కుమార స్య ఛర్చితృష్ల్టాతిసారనుత , 86 
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బిళ్యయు ఆశవువ్వులు. కురు వేరు ల, నీనుగు పిప్పళ్లు వీటి కషాయములాగన్స 

అవలేహమున-దును. లే నెను కలిపి అతిసారముగల బొలకుని క్రీయవలయును. మంజిస్థ 
ము ధాత క్రీకునుమము ల, మనుబాల్ట వీటి కషాయములాో తేనెను కలివీ చాలకలన 

భయంకరముల స నతిసారములలా నీయపలయును, శొంఠి అతివస తుంగము సలు కురు 
6 

ఎరు కొడిసిపాల వీటిక పూయముమ ప్రాతః కాలమునం'దే బాలకునిచేత తాగంపవం 
we 

యును. ఆన్ని ఆ తిసారములను న కంపం జేయను. నం బీష్ట్ర ఛాళక్రీకసువుము ఊసీరిక కవు 

అము వీటిని నూరి %ంజిని కాచి ఇచ్చిన అన్ని అతిసా“రోగములును నశించును, మా "టేడ్లు 

"వేళను కపాయముగాగాచి కండచక్కెగ పేలాలు వీటిని కలిపి పిల్లలను ్రౌగించినవో 
యం 

చరి అతిసారమునూ నశించును, 
@ 

శ్లో, మోూచరన స్పమంగా చ ఛాళకీ పద కేసరం విప వేళ 

ర్యవాగూ స్యా ద్ర కాతీసార నాశినీ, 9. తహ 

లయ స్యూహ్యక ల్కీ_ తికి బాల స స్య-రుంధ్యా న్నీ యతం రక శృసావం 

పీాకాం. 40. లాజూ సయస్టి మధుకం శర్క రాత ద్ర మేవ చ 

తండులోదక సంసి క్షం మ్మ్ప్రం హాస్సి పృవాహీ కాం, 4 4. అంకోట 

మూల మధ వా తండులసలి తేన వటజమూలం నా, వీత్రం హంత్యలిసారం 

గ వాణిరోగం సునురాంరం. 42, సితజీర సర్షచూర్షం బల్వదలో శ్ఞాం 

జమి శీతం వీతం హం ఆ్యామర క్ట కళభూలం గుడ సహీతః శ్వతసర్డోవా. 

48. వురిచమహా వధకుటజం చ్విగుణక్భత ముత్తరో త్రెరం క క మశేక్కిగు 

డతక్ర, యు క్త మేతెద్ గ్ హాణీరోగు నిహం త్యా. క్ష. వ్ల కరాలు 

మోహాబ్దసిద్ధ మూాజం పయః నికో సామాంసరకాం ౫ హాణీవీతిం వా 

న్వాల్ర త్రి రా త్ర తేక, 4ర్. రద్వదభాతీరస మో జంబూత్వ గుద్భవో రస 

గుదపో శతు జోలా నాం వి త్రఘ్నీం కార్యే త్రి యాం. 46, ర సాంజ 

నం విశేషేణ పానాలేవనయో క్రితం. 
బుూూరుగుజి౫టు మం జిష్టయు ఛాతశ్రీకుసుముయు కమలససనరములం వీటినినూరి గంజి 

దేసి త్రాగించిన రశ్తాతిసారములు నశించు, తలకు కండ నక్కెర తేనె తిలలు మధుకము 

వీటికల్కు_యు పిల్ల లకుగ ల రక్తస్రావ ఘును ప్రృవాపి=కను పోగొట్టును. "పలాలు మధుక 

ము-కండచక్కెర వీటిని నీళ్ల తోం ద్రావినచో వ్రవాపొకలు న9ి౦చును, అంకోటమూ 

అమును గాని: నుజ్జియూడను గాని. బియ్యపుకడుగుతో నూర త్రోవించీన అతిసొరములోి 
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నశించును, మిరియములు ఛ్ెంక కోష్టు నీటి ను త్తరో త్తరముగా రెట్టింపు తెచ్చి బెల్లము 

మజ్జిగ వీత్రియందు. కలిపి త్రాగిన గ్ర హణులు నశించును, మారేడు కొడిసెపొల కురు 

కేప్ బూరయుగుజిగట కు గరు సలు వికీలో మేక పూ ఎను సిద్ధు చెసి త్ర గిన ఆమసహీొ 

కములగు గృహణులుప మూ మూడు రాశ్రులలోే నశించును, అన్నే నే దు చెక్కరసమున 

కలిపి త్రాగవలయును. శ్రా సటకోను శన సునకు రసాంజనయు హీతక దు 

౮ వీప్పలీలేహాదులు. రి 

నో కణోవణసితాతు ద్ర సూన్మైలా సంధ నై ఃక్చ ఓ 47. మూ 

తగ చా ప్రయో ప్ర వ్వః శళువూం లేహాడ త్రనుకి, ఘృ తేన సిందువిశ్వే 

లా స్ట్రగభాస్ట రజోలిహాన్, 48. ఆనాహం వాతికం శూలం జయే 

తోయేనదా 'నీశుం, హారీతకి వచాకుషం కల్క_ం౦ మాశ్నీక సంయుతేం 49, 

ఏత్యాకునూరః స్తన్యేన ముచ్యతే తాలుపాతనాత్ , 
ముఖపా కేతు ఛా 

లానాం సా మ్రసారమరయోార జః. 50. 7౫ రకం EN ద సంయు కం శవ 

జం నరసాంజనం, అశే పష్ణిత్వగ్గలతే డై) రృఖపాశే ప్రేలేవనం | ధ్. 

క్షీయస్ట్యాభయాజాతీ పత్రశుడై DE సభథాపరం, స సహా జంపీర రచేన 

స్నుగ్గలరసభుర్భ ae సద్య ర్, కృతే సహాంతి హి పాకం ముఖజం 

బాలస్య చా శ్వెవ, లావతిల్సీరవవల్లూూర 
రజః పువ్పరసాన్వితం, ధృతం. 

కరోతి బెలావాం పద, కేస వన్హుఖం. ' 

పిప్పళ్లు మిరియములు కలకండ కేశ చిన్నినీలకుఖు “సెంథవలనణము వీటి లేహ 

మును మూ త్ర గృవామునం దీయదవలయు ము, చేల్రిన్రో సెంధవలవణము శొంఠి వలకులు 

ఇంగువ గంటు భారంగి వీటిచూర్చ మును కీప్ సక్రినో సేవించిన ఆనాహములు వాకకూ 

లలు నశించును, క రక్యా-యలం పస కస్ట వీట్రిని తే నెశోక లిపి కల్కు_ యును వేసి పాల 

తో త్రాగిన తౌలుషౌకముణు నశించును. ముఖ పాక ములకు మామిడి! త్తుగు లోహచూర్డ 

(అను న్ రికమును రసాంజననును తే నెతోకలిపి నాకవలయును. రాగి చెక్కు అవలు లే 

నతోనూరి చేపనచేసిన ముఖుగో“గములు నళించున. మాచి కాయరసమును రాచిన నుఖై 

పాకములునశిం చును, లావ తిత్తిపిట్ట చక్ర, నాకము వీటిచూర్హ మును పుష్కర సును తిని 

పీంచిన ముఖపాక ములు నశించును. . 

_ఆఅ౮ సండ్లు వచ్చువప్పటిరో గ ములు, ధఆా- 

న్లో, దంతోద్భవోల్థరో శేషు న న బాల మతియం శ్ర యేత్ , రశ
, 4. స్వ 

of) 

య మప్యుపశావ్యంతి జాతదంత స్య తేగదాః, సదంతో
 ప యస్తు. వాయ 

nm . 

ఖీ 
pi 1 

hol 
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తు దంతాః ఢస్య చో త్రరాః క, 55, కురు న్రై_స్తస్య్ట కుతః శాంతిం ఇ 'బాలస్తా 
వీ ద్విజాతయః, ద ద్యా త్పదతీణం శ చాల దైన మేవం వపూజమేశ్ర్ 
56. వీంచమూలీక పూ మణ సఘ్మ తేన పయః శృం, సళ్చసగ బేరం సా 
డం శతం హా క్కా_ర్దితః వీ బేత్ +57. సువ. నెక వ చూర్ష్హాని మధ 
నాసహా, లిభ్యా సుఖమవాప్రోతి EN యం హూకా దత! నిశ. ( 58, చిత్ర 
కం శృంగ వేరం చ తథా దరతీగవావ్యవి, చూర్ణం కృత్యా తు సే 
మూం సుఖోపేనాంబునా వీజేత్ , 59, శాసం కాస ముథధ్లో క హిక్యా, 
కుమారాణాం ప పృణాశి యత్ , ద్రాతూ యా సాభయా కృపా చూర్ణ 

సకై ద సర్బిషా: 60. లిం శ శ్యాసం సిహు త్యాళు కాసం చ తమక 
తథా” పు వృ నాతివ హో శం A మాధవిధన్వయాసకే ౩ 8, Gl, వ న 
మధునా లీఢం శిళూనాం వంచకొాసనుణ్ ) దాడిమస్య చ బీజాని జీరక్రం 
నాగశకేసరం, 62, చూర్తి తం ఫే శర్క_ రా యథ లీథం త్చేషావినాశ నం, 

పండ్లు ఫుట్టునప్పటిరోగములయందు పీల్ల లకు ఎవ్మవ చికిత్సను వేయరాదు ప 
ద్దురాగాశే | ఆరోగములు తమంత తామే శాంతించును. పండ్లువచ్చినవాడు గాని స 
పండ్డువచ్చిన వాడు గాని యగన బాలకుల కెట్లు శాంతిని చేయవలయు ననగా ద్ర యం 

య 

క్రీణతో నాబాొలకు నిచ్చి వేయవలయును, కాని యుంచుకొన రాదు, పంచమూల'క్యాథ్థ 

ము నేయి పాలు అల్లము బెల్లము వీటిని పక్యము వేసి ఎ ఎళ్ళ కి ల్రౌగింపవలయును. 
బంగరువంటిరంగగల ారికమె తేనెతో నాకీంచిన ఎక్స శ్రునశించున' చి క్రమాలు 
అల్లము దంతి దంతి వేళ్ళు | బిటినిచూర్ల ము చేసి వెచ్చచేసి శ్రాగవలయును. “శాస కాసములు 
ఎక్కిళ్ల భు మున్నగునని నశించును. గ్రా పిన్నదూలగొండి కరక్కాయలు పిప్పళ్ళు వీ 
చూర్ణ మును "లేసెనోనాకినచో దగ్గు మున్నగున ౧ నశించును. పుష్క్టరమాలము అత్రి 
వన "శృంగి పిప్పళ్లు పిన్న దూల గ గండ” వీటిచూగ్త మును లే నెలోకలివీనాకిన పం చవిధము 
లగు దగ్గులును నశింయను, దానినువిత్తులు జీలక ర్ నాగశకేనరములు వీటిని చూర్ణ మువే 
సీ కొండీచక్కె_ర ను కలిపి తాగిన తృప నశించును" 

అధ కృషహాకాంగ్యుచి: యములు, ధ్రిఆా- 

నో, మయూర పక్షుభస ,న్యువితేజలం చేన భావితం వేయం, a) 

68, తృస్టాఘ్నం వటకాష్టకభస్త జలం వక్ట్రథో వజ ద్ద తం నడ, వీష్టే 

న్ పయసా దార్వీము స్ప స్తై రిక 9 8 64, బమా రాలేపను శస స్తం 
నిశ ర్నే త్రామయాసవాం, మనః శిలాళంఖనాధిః ఓ పీప్పలో్య౭ థా సాంజనం, 

wy 
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6ర.వ_ర్రిఃి తద్రేణ సంయు కా బాలే సర్యాతీరోగనుత్ ,నూతుః స స్త న్యం 

కటున్నేహ కారచికై ర్భావితో జయేత్ , 65. స్వేదా ద్రపశిఖో. తపో 

నేత్రామయ మజ కక్క శుంఠీభృంగని శాక ల్మ_ః ః పుటపాక 8 స సెంధవకి, 

కరరాల కేఒశ్రీ రోలేవు భద్ర మాక్ళ్చో్యోతనం హితం, , కిమిఘ్నాలకిలా 

దార్ఫీలామా కాంచన గై రః. 67. చూర్ణాంజనం కుతూ లే స్యా చ్చిశరా 

నాం పోధకీషు చ, సుదర్శ నామూల చూర్ణా దంజనం స్యా త్కు_కరాల 

కే 69. నృహధూూమనిశాకుష్ట వాజి కేంద్ర ద యృ్శవై$ వ. లేప స్తక్రేణ 

హన్వ్వాళు సిటు ధృ పామావిచర్చికాః, 69. | 

నెములీట"్క_యొక్కొ_ బూడిదలో నీళ్లను కలిపి శత్రౌగినను వటకష్ట్రశ ముకు ధరిం 

చినను తృషలు నశించును. మ్రూనిపసవు తుంగముసస్పెబు గ్లై రకు నీటిని మే సాంగోనూ 

రి కన్నులకు పట్టు వేసినచో సత్ర రోగములు నశించును. మణిశిల శంఖనాఫ్ ఓ పిప్పళ్లు 

సౌంజనమ. శ్రేసే వీటిన శ్రినుషమోగించిన చ త్రరోగములానశించును; లత్తుక రసను సౌ 

లు కటుతైలము గంజి పట్రిలో తిడిపివ త్రి చేసి "వెలిగించి కాచిన చేతృ రోగములు నశిం 

చును. 'వాయవిడంగము హరిదళము మణిశిల న్రూనిపనపులక్క. వివబొ్ధి వీటిచూరము 
అ 

ను పిల్లలకుకూం రో గాదులను పోగొట్టును. సుదర్శనపు పు వేళ్ళను కాటుక వేసిన కుళూలము 

కు మంచిది బూజు. పసపు కొష్టు 3 పెన్నేరు కొడిసెాల వీటిని మజ్జిగలో నూరి లేప 

న చేసి మ ములు నశించును. న చెసిన సిధ్ధ పా ఏ 'విచర్చిక మున్న గు రోగములు నళించును 

+ (ఫ్ర ఆశగంధథ ఘృత ము. అతా 

వ్ పాదక లే; వాలీ వ్రగంనాయా వీరం దళగుణే పచేత్ , ఘ్ఫుతేం 

సయం కమారాణాం పుష్టికృ ద్బలవర్గనం. 69. 

ఇ న్నేరుకల గ్రాము పాలు పదికటును క్రీ కొని అందు నేతిని సిదముచేని తాగ 
గ ధి 0 

చిన్న పీల్లలకు బలము క లంగును, 

అర్ర జాలవాంేరీ ఘ్ఫృుతేము, రియా .. 

న్, ఇాంగేరీ స్వర నె నఫ్పిక్నాగతీర సమే పచేత్ , కప్ పర్ణ వవ 

సింధూళ్ధ సమంగోత్పల బె బాలే, రి 711, ఎబిల్వధాతకీమోనైః సిద్ధం స 

ఛ్విసారనుల్, గ్రవాణీం దుస్తరాం హా బాలానాం తు వి 

షతక 72, . 

'ఇవాంగేరీరసము మేకపాలు వీటిని సమథాగములను గ్రహం ంచి అందు నేతిని ప 

కష్టము వేని వెలగ శొంఠి మిరియ ములం పిప్పళ్లు సెంధవలపణ శ యు మంజిష్ట్ర తెల్లక మల 
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ములు కురుజేరు వూచజేడు ధాతక్తీకనుముము బూఠతుగుబంక వీట్రికల 
అన్ని విధములగు అతిసారాదులు నశించును, 

గామును క్రలిక్షిళ్ళ 

శ్రి కమార కల్యాణఘృతము. ఆ 
౮ బు థ్ 

జస అత 
జస 

శో % ంఖపుప్బ్నువణా బ్రాహ్మీ కుష్టం తి ఫలయా సవా, దా శర్క_చా శుంగ్రీ జీవంతీ జీరకం బలా, 78, శ్రర దురాలభా వ్ర మం సురస; స్థిరా, ము_స్తం పుష్క_రమూలం చ సూక్షే లా గజి, ర్న « 
అదు ఒత్త . 

74. ఏపాం కర్షసమె ర్చాగై ర్రృతే పసం విపాచయేత్స్ కష -క౦టకార్యా శ్చ టే త్స్మిం శ్చతుర్లుణే, 75, ఏతతు_మూరక్రల జడ వ అగరు. అ y ధ్ శ మనం 
సుతేరత్నిం సుఖ ప్ర దం, బలవర్ల కరం ధన్షం పుష్ట ర 
కాయా సర్వ గృ హాలత్న కి విదంతగచాపవాం, సరగ బ లా 
గం దంతొ బ్భేదం విశేవతః 76. 

పీష్పళ్లు వీటిని ఒక్కా క్కతులము “వ 
శ తెచ్చి 16 పలముల లే లమును సిద్దము చేయవలయును. వాకుడుక సూయ ముల్రా+ి నె 
గు రెట్లు పాలను గలిపినిద్ధము చేని సేవించిన ఛాలవో 
ను నళించున్సు, 

Ea వచాకున్టం తథా బాకీ సిద్ధార్ధక మభావి చృ శా. సెంథవం చైవ వీవ్చలీఘృత మప్టమమ్,. 77, మేధ్యం ఘృత మిదం ద్ధం వాతేవ్వం చ దినేదినే, దృఢస తిః టీ వ మేథాః కుమారో బ మా న్భవేత్ , 78 నవిశాచా న రక్షాంసి న భూతా న చమ * పృభవంతి కమారాణాం కిబతా మష్టమంగలం, 79, 
వస కోస బ్రాహి దిరిసెన మను బొల సెంథవలవకాము వీప్పళ్ళు ఎనిమిదవది చే 

ర 

క్రి లాశ్షాది ,లేలము, de. 

న న్లో, లాశ్రార ససమం సిద్ధం తెలం మస్తు చతుర్లుణం రాని చ దనకుపా క నా 
చం కుప్ప ప్రనాజిగంధాని శాయుగై 80, ళతాహ్యా దారుయస్టా 

ఇక్ 
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హ్వ్ మూర్యాతికాహ నేణుఖిక, బాలానాం జ్వర ర క్రోోన్ను మభ్యుంగా 

న్భలవర్లకృత్ + ర్ 

లాశ్షారసముతో సమముణా -తెలమును మజ్జిగ లేట నాలుగుకెట్లును రాస్నా 

చందనము కోస్టు తుంగము "సె చెలం పెన్నేరు ఇ పసు న్రూనిఫసప్త పిల్ల పీచర జీవదారు మధ్గు. 

కము చాగఫలము కటుకఠోహిణి రేణుక వీజములం వీటీక ల్క ములో. _తెలమును సిద్ధము 

చేసీ రుద్దినచో బా లజ్వరములం రాక్షసదేషమయులు మున్నగంనని నశించును. 

ఆర గ్ర హవీడారాస్నాదులు. de 

న్ల్. సహాముండితికోదీచ్య క్వాథస్నానం గ్రహాపహం్క స్ట 

చ్చాదనిశాకుష్టచందనై శ్వానులేపనం, 82, సర్పత్యగ్గళునం మూర్యా 

సర్గ వారిష్టపల్లనాకి, బై డాలబిడజాలోమ మేహశ్ళంగీవణా మధు, 839, 

గూని విశ | ర గరఘ్నో౭.య మేహ గ్రహనాళన్క బలి శాంతీష్టక రాణి 

కార్యాణి గ్ర హళాంతయే, 84, మం త్ర శ్చాయం ప్ర చూ వ్య సత్తా 

చా సర్వ కామిక రి. 

రాణెపెసలు ముండితకము తుంగముసస్తెలు వీటిని క పైాయముచేసి ఇచ్చినను స్నాన 

ము చేసీనను గ్ర హదో పమునుపోగొట్టును, సష్టపర్ణి పసపు కోస చందనను వీటిని లేపన 

మువేయవలయును, పాముకుబుసము లశునము ఖభాగఫలము ఆవాలు వేపాకులు పిల్లిమలము 

మేక రోమములు వస తేనె వీటిని ధూపమువేసీన బాలకులకు జ్యరాదులు నశించును, 

విరి బలిమం త్ర ములుగు, విధులును. రతా 

నో, “ఓం నమో భగవతే గరుడాయ త్య్రింబకాయ సద్య స్త ట్రై | ఫీ ఫ్ర 
వ స్తుతస్వాహా ఓం కం పం టం శం వైనలేయాయ నమః, ఓం 

హ్రీ హూశం శక”. 85, బాల బేహ్మపమాణేన పుపష్పవమాలాంతు సర్వ 

త పృగృవ్యా మతీ కా భ కబలి శ్రేయ స్తు శాంతికః, 86. “ఓీం+కారీ 

న్వర్ల పతీ బాలకం రక్ష రశ్లు స్వాహా, గరుడబలిః ఓం నారాయణ్గా 

య నమః, 87: 

ఓన్నమోభగవ లే గరుడాయ అను మం శ్ర ముతో పీల్టవానిచేహామును కోలచి 

అంత మాలనువేసి నాలుగుదిక్కులను త్రి ప్పుచు నో కారీ అగుముం శ్ర ములో గరుడబలి 

ని బ్లేయవలయును. 

అట్ల లో!" ' వినక 
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అధి వృథమవర్ష మాసదినములలోని గృవాపీడేలు, థయా- 

న్లో వభమే దివనే మాసే వైవా గ్పహ్లోతి నందనా నావ్సు 

మాతృకా, తయా గృహీతమాత్రె ౯ ప్రధమం భవతి జరి అశుభం 

శబ్దం ముంచతి అత్కారం చ | కరోతి స్తన్యం న గృప్లోత్కి బలిం తస్య 
ప్రవత్యూమి యేన సంపద్యతే శుభం, నద్యుభయతీటమ్మ త్తికాం గృహీ 

త్వా పుత్త త్రలికాం కృత్యా శుక్లాదనం ళుక్షపువ్నం శంక్షస _ప్పధషజాకి స ప్ప 

ప్రదీపాః స్తస్య స్టికాః స ప్తనటకాః స ప్తశ షు_లికాః జంబులికాః స క 

ముష్టక క గం ంధం సువ్నం కాంబూలం మత్స్యం మాంసం సురా ముగ 

భకోం చ ప స్యాం దిశి చతుప్ప ఖే మధ్యాహ్న బలి శయన 

రతోఒశ్వళ్థపత్ర ౦ కుంభ విష శాంత్యుద కేన స్నాపయేత్. రసో 

sie గంగ రంపపత్ర శివని రాలా క ర్పాలకం ధూప యేల్ , 

ఓం నమో నారాయణాయ అముకస స్స వ్యాథిం హూనహసముంచముంచ 

హ్రీం ఫట్. సావా,ఏవం దిన తేయం బలిం దత్య్యా చతురదివసే వాహ 
యి (WU ఆశీ 

ణం భోజయె తకః సుపద్యతే శుభమ్. 89, 

తొలియుడు తొలిమానము తొలిదినమునందు బాలుని మాతృక యను (గ్రహము 

క బళించును, గృవాము ఆ వేశిం చిన మాత్రాన జ్యరమ:వచ్చును. నిడ్చును, అవు లించును 

పాలు త్రాగ డు. ఈదోగము శాంతించుటకు బలిని చెప్పుచున్నాను, నటికి రు ప్రక్క_లను 

న్నమట్టిని తెచ్చిబొమను చేసీ తేల్లఅన్నము తెల్లని పూవులు తెల్లనివిడుజం డాలు వీడుదీపము 

అం ఏడుస్య్ట స్టికలు వీడువటక ములు ఏడుచక్కి..లనులు నడు నేరేడుపండ్లు గంధము పం 

లు తాంబూలము మచ్చ్యములం మాంసము కల్లు తీసికొనిపోయి తూర్పుదిక్కున 'నాల్లు 
(ప్రక్కలు గలసీన త్రోవలో బలి చేయవలయును. వ్మ్తట రావిఅకును కుంభ ములోనుంచి 

కంత్యుడక ముతో 'స్ననమును వేయింపవలయును,. ఉల్లి ఆకులు మేకకిెమృలు చేపా 

కులు గంగాజలగు వీటితో పొగ వేసీ ఓన్న మోనా రాయణాయ యను మంత్రముతో 

మూడురోజులు బలీఈయవపలయును, 

అత్రి రందవయేడు. అయా 

వో, ద్వితీయే దివసే మాసే వరేవా గృవ్లోలి సునందా నామ 

మాతృకా. తయా గృహితమా శ్రే ఇ ౫ ప్రథమం భవతి జ్వర! చక్షు రు 

మ్మ్ లయలతి. గాత్ర ము "ద్వెజయతి న నేత కొ ండతి స్థనం స్త గృవ్మోతి ఆ 
ళీ. 9 ఎన్ ౯3 



SD a 
ఆంధ ఆత్పర్యసవాలిము, 5178 

త్కార శ్చ భవతి, బలిం తస్య పవత్ష్యూమి యేన సంపద్య తే శుభం, 
ad 

తండులం హా స్తషృస్పైకం దధీగుడఘృతం చ మీ గతం శర్యావెకం గం 
రా 

ధ తాంబూలం వీతపుప్పం పీతన వ్లధ్యజూః స్పప్ల వ్రదిపాః దళస్య స్తికాః మ 

త్స మాం ససురాతిలచూ గ్లాని పశ్చిముస్యాం స చతుప్పథే బలి శే | 

యళ దినాని త్రీణి సంధ్యాయాం తతః శాంత్వుద కేన స్నాపయేత్ , 3 

వనిర్తాల్య సిద్దార్థ మార్హ్జారలోమ అశీర వాలను తె ంలేన్లూపం దద్యాత్ , 

టన్నమో నా ల యణాయ అముక స్వ వ్యాధిం హన "హన ముంచ ముం 

చ మాం ఫట్ స్వాహా, చతుర్థదిననె బ్రాహ్మణం భోజ యే తతః సంపద్య 

శే శభ. 00. 

శెండవయేడు కెండ వమాసము రెండవరోజు సునందయను గ్రహము (గృహీంచు 

ను. వెంటనే జ్వర వచ్చును. క చ్నులుమూసికొనును. ఒడలు వడ కను, నిద్దురబోడు. వ్ 

డ్చును. పాలు శ్రావం ప ఏ, ఆవులింతలు పెట్టుచుండును. ఇందులకు బళ; బియ్యము పులి 

నిడు మజ్జిగ బెల్లము చేయి వీటితో మి శ్ర ము ' చేసీనయొక మూకుడు గంధముతాం బూ 

లము పచ్చనిప్రూవులు పచ్చ ఎన్వజము లేడు ఏడుదీపములు దశమూలములు మత్స శ్ర్మాం 

నము మదిర తిలచూర ము వీటి పశ్చిమదిక్కున ఓంన్న మోనారాయకణాయ ఆముక 

స్య అనుమం లీ ముతో యూదు రోజూ బు బరివేసి నాలవనాడు చా హాణభోజనముం జేయ 

వలయును. 

అం నూడవయేడు, ర్రిత్రా- | 

వా, తృతీయే & దివసే మానే వమైవా గృవ్లూతి పూతనానామ 

మాతృకా, తథా గృహీకమా శై, ణా పథమం భ భ నతి జ్యరకి గాత్ర 

ము'డ్వేజయతి _స్తన్యం నగ్భవ్జాతి ముస్టిం స బధ్నాతి క్ర కందలి ఊర్ల ్టం నీ 

తలే, బలిం తస్య ప సృవత్ష్యూమి యీన సంపద్యతే భం, నదుస్టభయత 

టమ త్తిక 9 గృహీత్వా పు పు త్తీలికాం కృత్వా గంధపుష్ప తాంబూల ర 

కృచందనం ర కృపుపష్పం రక్తస పధ్యజూ!, సష్టపదిపాః “స్పవ్దన్వ స్టికొః 

ప్రై మాంససురా అగృభ క్త కంచ దత్సీణస్యాం దిని అపరాహా చతు 

స్పా బలి నాతవ్య* చఖిననిర్యాల్య గుగ్గులు సర్భ ప నింబప త త్ర, మేషళ్ళం 

గై ర్పన త్రయం థూపయేత్ , సన్న మోనారాయణాయ చారస్య వ్యా 
(a 
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ధిం హన వాన ముంచముంచ హ్రైాసయ హ్లోసయ స్వాహా, చతుర్ధ దివనే 
శానా ణం భోజయీ _త్రతకి సంవద్య శె శుభ, 91. 

మాడవయేడు మూడన మాసము మూడవ దివమునందు ప్రూతనయను గ్రహము 
బదాఎంని i పీంచును. తొొలుతజ్యరము వచ్చును. ఒడలు వడక్రును. పాలు క్రైగడు, వీడికి 
లిం బట్టి సును. ఏడ్నును, సెనిచూచును. ఇందులకుబలి: = ఏటి ఇండు-వె వై పులమట్టితో 
బొమ్మను బేసి గంధపుష్ప తొంబూలచందనములను ర క్ష చందనము ర  కపుష్పములు ఎ ఎటిన్సి 
ధ్వజము లేడు ఏడుదీపములు ఏడుస్వ నీ వీకలం పక్షిమాంసము నుద్యము వీటిని దక్షిణవు 
దిక్కున మధ్యాహ్న కాలములో కీంన మానా రాయణాయ బాలస్య వ్యాధిం అను 
మంత్రముతో ఒలినివేసీ గంగోదము గుగ్గిలము మున్నగు నానితో భూపమును. జేయవల 
యు, 

రి నాల్రపయేడు. de 

వో చతుర్గదివసే మూసే వైవా గ్భవ్షోతి ముఖతుండిశా నా 
మ్ మాళ్ళుకా, తయాగృహీత మాత్రేణ ప్రథమం భవతి జ్వరః గీ)వాం 
నామయతి అశ్షిణీ ఉసి లయతి స్తన్యం న స్చక్లాతి రోదితి స్వవి వీతి ము 
ప్రాం బధ్నాతి బలిం తస్య పృవమ్యూమి యేన సంపద్య తే శుభం, నద్యు 
ఛయతటవ. స్ప్రత్తి కాం గృహ్త్యా వు త్తలికాం కృత్యా ఉత అపు వ్పంగం 
ధ తాంబూలం దళధ్వజూః చత్వారః ప్ర దీపా త్ర యోదళన్వ| న. మ. 
తృమాంససు రా, అగృభ క్ర కొంచ శ్రర స్యాం దిథీ అపరా అ చతు 
ప్పథ బలిం దద్యాత్ "ఆద్య నూాసికో భూప, బన్న మో "నాశాయ 
గాయ హాం హన ముంచ ముంచస్వాహో, చతుర్థదివనే వసే బ్రాహ్మణం భో 
జయ్ త్రతః సంపద్య తే శుభ మ్,.92 

నాలవయేడు నాలవచెల నాలవ నాడు ముఖుతుండికో యను గ్రహము గృహించు 
ను. మొదల జ్యరమువచ్చును, మెడ వంచికొనును,. కన్నులను తెనచికొనున” పాలను 
ల్రాగడు, ఏడ్చును. కలవరించును, పిడికిలి పట్టును, అందులకు బలి; వీటియుభయతట 
ముల మట్టిని బొమ్మను చేసి కలువ గంధము తొంబు*లము పదిజండాలు నాలుగుదీపము 
లును, పదుమాడూ స్వ స్తికలు ముత్చ్యమాంసాదులు వీటి ను తృరదిక్కూన నపరావ్హాకాల 
మున చతుష్పథమునంటు బలిని చేయవలయును. ఓన్న మోయను మం శ్ర ముతో ధూపము 
జ్ వేయనలయును, : ఇట్లు మూడు రోజులు చేని నాలపనాడు ట్రావాణభోజనమును 
[| 'శేఘరిషవలయ ను, 

| "త ఇ. ఈ 

' a rm 
i "' Ta, le 

" wl 



ఆం ధ్ర, తాత్సర స్ట్సహ్ా తము, 5765 

శ్లో, పంచమే దివసే మాసే స వర్షే వా గృన్లోతి కటపూతనా నా 
మ మాతృకా, తయా గృహీశమా రేగ ప్రథమం భవతి జ్వర. గాత్ర 
ముద్వేజయతి స్వన్యం న న ల్రహ్షోతి ముస్టిం చ బధ్నాతీ, బలిం తస్య g 

పర్ష్యామి మున త అ కంభశార ద కః స్య మృ త్రీశాం గృ 

హత్యా పు పు త్తలికాం నిరాయ గంధతాంబూలం ఫోకాదనం శుక్షపుష్పం 
ద్ర C౧ య + 

సంచ ధ్వజాః పంచ వ్రదిపాః పంచ వటకాః ఐశాన్యాం దిశి బలి గాత 

వ్యకి, శాంత్యుద కేన స్నాపయే చ్చివనిర్యాల్య సర్చనిరోో క గుగ్గులు నింబ 

పతే వాలకమృ తై ర్గూపం దద్యాత్ “ఓన్న మో నారాయణాయ అ 

ముకస్య వ్యాధిం. చూర్తయ చూర్ణయ హనహన సాహో చతుర్ధది 

వసే బ్రాహ్మణం భోజయే త్రతః సంపద్య శే శుభమ్. 98. 

అయిదపయేశు అయిగవదినమున కటపూతన యనుఅయిదవనెల గ్రహము 

(గృహీంచును. (గృహో దేశమునకు ముందుగా జ్వరము వచ్చును. పిడికిలిని పట్టుకొ నును. ఇందు 

లకు బలిని చెప్పుచున్నానుఃాకుమరివానిచ కము కి౦దిమట్టిని తెచ్చి బొమనువేసీ 
ఆశే WJ Uw లు ధే 

గంధతా. బూలములను తెల్లనియన్నమును తెల్లనిపూవులు ఐదుధ్వజములం ఐదుదీప 

మలం ఐదుభత్యు ములు ఈకశానదిక్కు_నందు ఈక్రింది ఓన్న మో నారాయకాయ్యయను 

మంత్రముతో బలిని చేయవలయును, 

లో వ వే దివసే మూసే వరే వా ఆ కృష్ణ హోతి శ్రకునికా. నొమమూా 

తృశకా, తయా నృహీతమాతేణ | ప పథమం భవతి జ్యరి గాత్ర భేదం చ 
దర్శయతి దివారాత్రా వుతానం భతి ఊర రం నిక్క్ష తే, లిం తస్య 
ప్రవ ాస్టిప యెన 'సంపద్య శే శుభ్రం. విప En పుర్తి తలికాం కర్వా ధు 

క్షపుష్వం ర, -కృవుప్పం వీతపు పుష్పం గంధ తొంబూలం దళ ప సృడిపాః దశే 

ధ్వజాః దశ స్య స్థికాః దశ ముస్టికాః దశ వటకాః శ్రీ రపంబూడి'కా 
మత్స్య మాంససురా ఆశ్నోయ్యాం దిశి నిప్కూ. సంతో మధ్యా హ్న బలి 

దడాపయీత్ . కాంత్యుద ౩న స్నాపయేత్ శివని ర్థాల్యర సోనగుగ్గుల 
సర్పనిరోక నింబప తే సృ తే ర్ల రూపం దద్యాత్. బన్నమో నారాయ 

గాయ చూర్ణ్యయ చూర్హయ హోన హనన్య్వాహా. చతుర్థ దివస బ్రాహణ 

భోజయే శకః సంపద్య లే శుభమ్, 94, 
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ఆరవయేడు ఆరవ నెల ఆరవదినమునందు శకునికయను మాక్ళక గ్ర పాంచును, 

తొలుతజ్వరమువచ్చును, రెయిం బవళ్ల పక్కనుండి లేచుచుండుశు ఇందులకు బలిని ' 

చెప్పుచున్నాను: పిండితో బొమ్మను చో తెల్ల పూలు ఎజ్రపూలు పచ్చనిపూలు గంధ 

ఆతాంబూలనులు పదిదీపములు పదిధ్వజయులు పదివ న్ని సెకలు పంసిడికిళ్ళు వదివటక ములు 

చెటదుప- డ్డు మత్స్య మాంసము ద్య ములు అశ్నేయఫు & దిక్కున మ ధ్యాహ్న కాలమున బలి 

వేసీ శాంత్యు దకముతో స్నానము చేయించి ఉఊల్లిసాట్టు గుగ్గిలము నున్న గునానిని ధూ 
పను వేసి ఈకింది ఓ న్నమో నారాయణాయ అనుమం త్ర ముతో బలి నొనంగ 
వలయును. 

ధ్ర ఏడవ యేడు, ఎఖ. 

శో స ప్పమే దివసే మూసే నై వాయదా గృస్లోతి శువ్క_ 

రేవతీనామ మాలృశా, తయా గృషీతమాతే ణ (ప్రథమం భవతీ జ జ 

రః గాత్ర ము'ద్వేజయతి ముషుం బన రోదితి, బల్. తస్య పు ప్రృవత్ష్యూ 

మి యేన సంపద్య లే తె శుభం, కృవువ్వ ౦ శంక కగృవువ్నం గంధ'తాంబూలం 

రకౌాదనం కృళరా న. స్వస్తి స్కా; మక్వ్య మాంససు రా త్రయో 

దళ ధ్యజాః పంచ వ్రదీపాః పశ్చిమదిగ్భాశే గ గామని ష్కా నే అపరా మా 
వృష మాన్ eg బలిం 'దద్యాత్ , ణా ఒకు కేన స్నానం గుగ్గులు a 

వశ్ళంగసర్ద షే పోరీర వాలక హత రూపయేత్, ఓన్న వె బరా సారాయ 
గాయ దీ ప్రలేజసే సొన హాన ముంచముంచన్నాహా. చతుగరదివనే ౫ బ్ర 

హణం భోజయే త్రతీః సంపద్యతే శుభం. 9 , | 
ఏడవయేడు వీడ వ నెల ఏడవనినమనందు. శుషు,._"రేవగియకు గృవాము ఆవేశిం 

* తోలుతే జ్వరము వచ్చును, గాత్ర ముజ్వ్యేగాను నొందును, పీడికలి పట్టుకొనును, 
ఇందులకు బలివ;---ర క కృపుష్పు యుబు శుక్ష సు పుష్పములు గంధ తాంబగాఖ ములు రకౌదనము 
పదుమూడు తొండలు పదిధ్యజములు అయిదు దిపముళం స్వ సీక్ నుం మశ న్చ్రమాంస 
మద్య ములు వీటిని పచ్చినునిగ్యాగ మునందు డర వెలు పల అవగా హ్హ కాలమునందు 

వృక్షము [క్రి కింద బలి నిచ్చ ఓన్న మోనారాయణాయ అను ముంత్రైగుః త్రో భాంత్ఫుదకము 
ను స్నానము చేయింపవ లెను, 

వో, అష్టమే దివసే మానే వరే వా యది గృట్టోతి అర్యకో 
నామ మాళ్ళకా తయా గృపీ *తమాగ్రే ణ ప్రథమం భవతి జ్వరః గృ 



ఆంధ బ్ర తాత్సర్యస సహితము, 577 

ధ్రగంధథః పూతిగంధ శ్చ జాయతే, ఆహారం చన గృవ్హోతి య చ్వెజయ 

థీ గాత్రాణి, బలిం తస్య వవత్ష్యామి యేన సమ్బద్య లే శుభమ్, రక్త 

తధ్వణాః చందనం పున్నం శ ష్ము._ల్యక పర్పటికాః మత్స మాంస 

ర త్ర కా | సురాజంబుడి కాప స్థ టే పే. బలి న్రయః ప్రాన్త ర. మంత్రః ఓన్న మో 

| నారాయణాయ చకుర్తిత్మోతణాయ వ్యాధిం హనహన ముంచముంచ 

సేం హ్రీం ఫట్ స్వాహాః చతుర్ధదివ సే సీ బ్రాహణం భోజయే త్తతః స 

పద్య తే శుభమ్, 96. 

ఎనిమిదవళయేడు ఎనిమిదవ నెల ఎనిమిదవదినమునందుగాని ఎనిమిదవయేటియం౦ 

గాని అర్యక యను మాతృక బాలుని గ్రృహించును. తొలుత జ్వరము వచ్చును. గృధ్ర Xo 

ధము పూతి గంధమును కలుగును, తిండితినండు. గాత్ర బ్వేజనకలుగును, ఆందులకు బలి 

ని చెప్పు చున్నాను;-ాార క్షపీతే ధ్వజ యులు చందనము అసలు శష్కూ_లులు పర్చటికలు 

మత్స సమా ౦సమద్య ములు వీటిని ఓన్న మో యను మం శ్రముతో ప్రాతఃకాలమున బలి 

చేయవలయును, 

అధి తొమ్మిదవయేడు. రితా- 

శ్లో, నవమే దివనే మాసే వరే వా గృక్లాతి భూసూతికానామ 
మాత్ళ కా. తియా గృహీతమా ల్రేణ చథమం భవతి జ్వరక్కి నిత్యం 

ఛర్డి ర్భవతీ గాత భీదం దర్శయతి త్ న్య్యుం బధ్నాత్సి బలిం తస్య ప్ప పవ 

వ్యోమ యేన సమ్బద్యతే శుభమ్, సద్యుభయతేటన్భు త్తికాం నే 

తాాపు పు తలికాం నిర్థాయ శుక్లవ సై స్ప్రేణ వేప్తయే చ్చక్ల పుష్పం గంధ 

తాంబూలం శుక్ష క్షత యోదశ ధ్యజా త్రయోదశ దీపాకి త్రయోదశ 

స్వస్తీకాః త్రయోదశ పు త్తలికా 8 మత్స పిమాంససురాః ఉ త్తరదిగ్భాలే 

గ్రచనిష్కారేమే బలిం దద్యాత్ శాంత్యుద శే కిన స్నానం గుగ్గులు నిం 

| బప తే గోశ్ళంగ శత సర్భ ప ఘృత గ్గ రూపం దద్యాత్. మంత్ర క కస్ట 

న్న మోనారాయణాయ చతుక్ళుజోయ హన హాన ముంచ ముంచ 

స్వాహా” చతుర్ధదివనే బ్రాహ్మణం భోజయే త్తతః స ంపద్య లే శుభం, 97, 

తొమిద వేడు తొమ్మిదవ నెల తొమ్మిదవ దినమున 'గాని తొమిద వయేడుగాని 

| భూనూతికయను గృహము గృహించును, తొబుతిజ్వరము వచ్చును. భర్థికలుగును. 2 
డలం విజుపువుట్టును. ఇందులకుబలి:---నకియొక్క_ ఇండుగట్టులమట్టితో ను బొచ్యును చే 
వీ శ్వీవస్ర్రము "శ్వేతకుసుమ ములం చందన తొంబూలముల్ కెల్లజం డాలు పదేమూ 

rr Aree 

డు పదుమాడుదీపములు 13 సుల్లంగు లు 18 బొమ్మలు 18చేపలు మద్యమాంసములు బి వీటి 

78 er - 



578 చక్రద త్రేణూ౬ 5, బాలరోగాధికారము, 

తో ను తరదిక్కున “ఓం నమో నారాయణాయి యను మం త్రముతోబలిని ఇ 
స్నానమును చేయింఫవలయును, 

సీ శారి 

~వ్రఢ్రి పదనయేడు. ధృత... 

వ్ అరలు i శ అడ తో దశ మే దివసే సాన వశే వా గృవ్లోలతి సిబ్బు'తా నాన 

మాతృకా తయా గృహాతమా ప్రణ వృథమం భవతి జరక, గాత్ర 
లం WU ముదేజయలతి ఆత్కారం కరోతి రోదితి మూ త్రం పురీషేం చ భవత్త్, 

జలిం తస్య వవమ్యూమి యేన సంపద్య తే శుభం, వారావారవ్ము త్రి 
అం కొం గృ త్వా పు త్తలికాం నిరాయ గంధతాంబూలం రక్రవువ్పం 

వే జ ఆవ 0 * సుల 0 ఉన టర లి 6 « ర కృచందనం పంచవర్ష ధ్యజూః పంచ పృదీపాః కంచ గం కొ; పంచ 

పు త్తలికాః వుత్చ్యమాంససురాః వాయవ్యాం దిశి బలిం దద్యాత్, 
కాక విస్థాగేమాంసగోశ్ళంగర సోన మార్జారలోము  నింబప త్ మృ 
తె ర్థూపయెత్ . ఓన్న మోనారాయణాయ చూర్ధితహసాయ ముంచ 

చ సాహో చతురదివసే చొపహాణ జయ తతః సుసో ముం (1 ర్భదివసె బ్రాహ్మణం ఖో ల సుద్ధ భవతి 
జాలక:. 98. 

పచవయేశు పదన నెల పదవదినముగాని పదవయేడుగాని నిర్దతయను మాళ్ళ 
క్ష గృహీంచును. జ్యరము వణకు అత్కొ రములం లక్క గా మలమ్మూ త్తములు కలుగు 
ను, ఇందుకు బలి యిటు:--నము ద పుమట్టితో బొమ్మను చేసి గంధ తౌంబూలములు ఎఖ య 

అ నిఫపూలు ఎజ్రనిగంధము పంచవగ్గపు భ్యజములు పుంచదీపములు పంచస్వ స్టికలు పంచప్ప 
తలికలం మత్స్య మాంస మద్య ములం వాయువ్యదిక్కున లలి నిచ్చి కాకవిపాదులతో క్రీ 
న్నమోయను మం త్ర ముతో ధూపము'వేసీ నాలవరోజు బావాణభోజనమును చేయిం 
పవలయును, 

అరి పదునొకండవ యేడు, de 

నో, వకాదశే దివసే మానే వే వా యది గృవోతి బలికిచ్చి ౧౧ యె ౯ | లి కానామ మాతృకా. తయా గృహీతమాతే ఇ పథమం భవతి జ్యరః అ ల గ 
జోలీ; ఉ ఇ 7 న స 

ఆహారం న గృ తిః యూర పద్భ్వు ర్భవతి; గా త భంగోభ వత్కిబలీం తస్య 
(వవత్యూమి యేన సంపద్య లే భంభం, విష్ట "కేన పు తలికాం కతా 
ర కృచందన రక్తం చ తస్యా ముఖం దుగ్జైన సించేల్ , వీతపువ్నం గంధ 
Fy సవ రీ; a) రి అజ అష 0 ల a ౧లొర్పిబ్గూలం స్పష్ట వతధ్వజా సవ పదీపాః అఫ్టై వటకాః అష్టా శష్ము. 

ml) 



ఆంధ్ర తాత్సర్య సహితము. 615 

శీతం, శుద్ధ ్టర్థం పున రాహాకే నే జీ వి ల్లీ న్నరః, 18. అపరా 

రాత్ర, మహ కృత్స్నం దినార్ధం చవ వ్రతీకతే, 

వాత పిత్తాధికస్టముగల వాడు రాశ్ర్రు లను ఏ వేడిచేనినప్పడును న్నే వామును లెగ్ 

| వలయును, కఫాధిక్యముగ లనాడు పగలు కక మునందు సూర్యు డస్టమించిన పీడప 

 తాగవలయును. స్వేద్యమును సంశోధ్యమును అగుమద్యముసందును వ్యాయాయము 
ఇళ 

| సందు నాస క్తి గలవారును ముదుసలివారు పనివారు బలము లేనివారు రూక్ష క్షీ ఆములగు 

న స సృశేతన్సులు గలవారు వాతో రు తిమిరములు చే తిగోధయులం గలవారు నుంచొ 

వ్ క్షణాన్ని స్టాఖ్యచౌర్చల్యములు. "సలవారలును న్నేహూషానమును చేయరాదు. ఊరు 

; స్థంభము అతిసారము ఆమము గళదోగము ఊదరరోగము మూర్చ ఛర్చి అరుచి స 

యగు .ర్రీ,వ సిని విేేచనమును సంహరించును. స్వచ్భము చేసిన న్నహమే లు 

ను అన్న కాలమునందు వలసినవాడు సంశమనరూపమగు న్నే హమును శ్రాగవలయును. 

రాతి త్రిఖోజన మైన పిమ్మట జీర్ణ మెన వీనులు శుద్ద రరమె శ్రాగవలయును, అహో రా త్రము 

ను లును చిర్షమగుట జ్ శ్రమాధముమధ్యనుములు, 

ఇకక (్రే న్నేహ ప్రమాణాదులు. der 

వ, 6 త్రమానుధ్యమా పనా సే హుమా'తా జరాం వతి, 
(UU యం 

| 14 ఉ త్తమస్య వలం మాత్రా త్రిఖి రారు శ్చ మధ్య మే! 

_ జఘన్యస్య సలాన్రైన న్నేహశ్వాఖ్యాషధేము చ. 15, జల మువ్నం ఘృ 

లే వేయం. యూన మై వే౭ఒనుళ్ స్టే వసాముజ్ఞో స్తు మండ? స్యా త్స 

శ పూపమ్త ముభాంబువా. 16. భల్లాతే తౌర వే శే న్ను షా లీత మేవ జలం 

విజేత, న్నేహవీత స్తు తృష్టాయాం వీబే దుష్లోదకం నరః 17. ఏవం 

'బానువ వ, శామ్యుంతం స్నెవా మున్లూంబు నోజశేత్, మిథ్వ్య్యాణచారా ద్భ 

. హుత్యా ద్వా యస్య న్నేపోూన ఉర్యతి. 18. విష్టభ్య నావి జీర్య 

త్తం వారి కోసే యన యేల్, త్రవ్త స్నేహం పున రదాా ల లఘుకో 

పాయ జీహచే! 19. జీర్ణాజీర్లఘిశ ం'కాౌ యాం వీజీ దుస్తోదకం నరః, లే 

నోద్దారో భవే చ్చుద్దో | రుచి శ్చాన్నం భవే త్ప్రతి. “20. భోజ్యాన్నం 

మాత్ర యూ పాస్యన్ ః వీబస్పీతవా నవి, దవోొవ్హ మనభివ్యంది నాతి 

స్స "సుశంక రం, 21. త్ర త్ర సహావరం స పదిన పరంతు స్నిగ్ధ ఒపరః స్వేధ 

గు 



616 చకద త్రూ, స్నేహోధి కారము, 

యితవ్వ ఇపష్షతి నాతకి పరం స్నేహన మూదిశొంతి సాతీ రభ వే తప 
| ఆజ న 

ది్నా త్సరం తు, 29, 

ఓక పలనుది ఉత్తమమా త్ర, సుక్కా_లుపలముది నుధ్యమము, అరపలముద్ది 

వజూ క. బడును, సేపహాగాంథాదుల గే నిదియే మాతా క మము. ఘృతవ 
స్రాస్వమా శ్రేయ బడును, స్నహాక్యాథాదుల ది శ్రా కృమము, ఘృతము 

నందు జేడినీరును తెలమునందు యూషమును పసానుజ్ఞలకు మండమును అన్నింటికి వేడి 

సిరు "గాని శ్రాగవలయును. స్నేహమును త్రాగినవానికి దప్పీ కలిగిన వేడినీటిని త్రాగవల 

యును. మి థ్యాచారమువలనం గాని ఎఘ్యవయగుట ౯గాని అజుగకున్న చో వేడినీటితో 

వాంతిని “చేయింపవలయు ను, లభఘుకోష్టముగ ల యాగో గికి మణల న్నే సాము నిష్పింపవల 

యును, జీరాజీ సంచేహమునందు వేడినీటిని త్రాగిన నాంతి మెననగును, జీన మెననగును, 

భం ౯ 
ర చద ద 

srt oe A ee | 
శాగతివాడు గాని తాగిన నాడుగాని ద వోప్తము 

భోజ్యూన్నమును మూతతి తౌ డ్ || తౌ ద్ర" ప్ష కానట్టి 

యును అనభిప్య ందియు నః తిస్నిగ్టి ను నగు స్నెహమును త్రాగ వలయును, 

సె 
లో 

లో క సో రి ల ఊట, జ అన య్ 5 

వో, మృదుక్ ప (ప్ర్రీరా తృణ స్సహ త్య చ్చోప సెవయా, న్న్న 
య 

ఇప. అష జ ల గ వి అన 

హ్యూతి క్రూరళోన్ట స్తు రష్తరాన మానవః. 28. స్ని్య్యద్రవోవ్షధ 

సభు కే ౦ద సి గక హం సితకి 
న్య్వోళ్లే రసభు కీ (ద మాచ శేత్ , సిగ త్ర స్టహం స్థిత కుర్యా దిశే 

కం వమనం పునః. 24 వకాహం దిన మన్యచ్చ కఫ ము నైశ్య 

తత్క_ర క వాశానులోమ్యం దీప్తాన్ని ర్వర్చః స్నిగ్ధ మసంహతిం జగ్ 

న్నే హూ ద్వేగః క్షమః సమ్యక్ స్నిగ్ధ రూమే విపర్భ యక, అకిస్ని 

. జో A ర్స | లక య ఆమ్ రం కొన 

తు పాండుత్వేం ఘ్రూణవ క్త్రగుదస్రవా 26. రూ తస్య న్న్హానం కార్య 

మలిస్నిగ్గస్య రూశుణం, ఛ్యానమూాకి కోరదూసాన్న తక్తపిణ్యాక స క్తుభిక, 

27. బాలవుదాదిషు సే పహావరిపశనాసహిషుమషు, యోగా నిమా నను 
క లెద ఎ ళం ర 

న్నీహన ముచ్యతే. 81, శర్క_రాహృతసంసృషే దుహ్యూ దాం కలగ 

జథవా, పాయయేదత్స,మే తద్ధి సద్యః న్నేహనముచ్య లె. ఏ2, గ్రామ్యా 
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నూసొదుకం మాంసం గుడం దధి పయ సేలాన్, కుస్తీ శోధ ప్రే 

కం చ సే హనేన ప్ర యోజయేత్ , 88, స్నేహా ర్యథాస్వం తా 

న్సిబ్ధెన న్నేహయే దవికొరిఫిః, వీప్పలీభి ర్ల ర్లరీతక్యా సిర్ధః త్రి ఫలయా 

సహా. వీత, స్నేహా మా, ప్రయుంజీత తత్ర సద పగంతరం, స్నేహ 

స్వేదోపపన్న స్వ సంకోథన “సుభాంతరం. కిర్ 
మృదుకోష్టము గలవాడు స్వ చ్చ మును నేవించుటచేశత మూడురా త్రులలో సి 

స్టండగును. ప్రూరకోన్దుం 'జేడురా శ్రులలో నగును, స్నిగ్ధములు ద్ర వములు ర ఉన్లయులు 

సము వీటిని నేవించుచు స్వేదసును పట్టవల యును, స్నీగ్గుండై మూడురోజాలై న 

పిమ్మట విరేచనమునకు ఇప్పింపవలయును, ఒకటి ఇండుదినములు కఫ కౌరకములగు వాని 

ఖో కఫము నుల్హ్కై శించినపిమట వాతానులోమశ దీప్తాగ్ని అసంహతమలము నగును, 
స్నిగ్దునికి న్నేహో బ్వేగమును రూతమునందు తద్విపరీతమును హితికరములు, వామలం 

కొల్రలం త్ర శ్ర్యు పిండిసత్తువు ఫీట్రి ని బాలనృద్ధాదుఅకును న్నేవాపరిహారాసహి ష్టువుల 
కును ఈయోగములను (పృయోగింపవలసినద్ది, 

౯ ఇట్లు చ కద త్తీయందు న్నేహాధి కారప, కరణము ముగిసెను, 

స ఏ దాథికారము, 

అంధ్ర స్వేదాధి కారులును తదుపాయములును. జా 

వో వాత శ్లేవణి వాతే వా కసేవా న్వేద ఇప్య లే, స్నిగ్ధ 

రాకు స్తథా స్నా రూక్షు శ్వా త్యుపకల్పినః. 1, వ్యాధా న్ట్లే భీ 

-రేచ మహా శే ఏదో మహా లే, దుర్చ లే దుర్చల న్వ్వేదో మధ్య మే 

మధ్య మో మతః. 2. అమాశయగలే వాతే కఫే పక్వాశయా శ్రే, 
రూత్తపూరో్యో హితః స్వేదః న్నేహాపూర్వ _స్పథైవ చ, 8. వృవణా 
హృదయం దృష్టి. స్వేదయే న న్యదువా నవ్యా మధ్యమం వంక్షణా వ 

మంగావయవ మిసప్టతః ఉ న స్వేదయె దతిస్టూలరూతదుర్చల మూ 

ర్భితాన్, స్తంభ నీయవతత్నీరవి పమద్యవిశారణః 5, తిమిరోదర 
ఏీసర్పకుహకో పాఢ్యరోగిణః, వీతదుగ్గదధి సే న్నహమధూ.. స్కృతవి రేచ 

78 
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నాన్. 6. భప్టదగ్ధ గుదమూాని క0ధశోకభయార్దితాన్, ముత్తృష్ణా 

కావములాపొండు మేహ నకి వి త్తవీడి తాన్. 7. గర్భిణిం పుప్పితాం నూ 

తాం మృదు ర్యాత్యయి శే గచ స్వేదొ పీటే _స్త్పనాగ్నోయా వాైే 

చేదః క ఫావృ శే, 8. నివాతగృహ మాయాసో గురుపావరణం భయ, 

ఉపనాహాహవక్ఫోథ భూరిపాన శ్రుధాతపాః 9, స్వేదయంతి దశ తా 

ని నర మగ్నిగుణాదృతే, శ్రీతశరాల వ్యువ రమ స్తంభగారవనిగ హే, 10, 

సంజూలే వమౌర్ష వే న్వేబే స్యెదనా ద్విరతె రతా. | 

వాతే శ్లేష మునందు గాని వాతమనందు గాని క ఫమునందుగాని స్వేదము హీతమ్ము. 

“వ్యాధియందును శీతల శరీరయునం దును విస్తారము సదరు హీతకరము, దుర్చలునక్ష క్రా 

అది-గాను మధ్యమునికి వధ్యమము గాను స్వేదనును పట్టి: "సవలయును, ఆమాళయగత్రవా 

తమురందును పక్వాశయగతక ఫమువందును నూత్షవూర్వకమగు సేషేదమును న్నే హాప్టూ 

ర్వకమగు స్వేదమును పట్టుట వు౦చివి, వృషణములు పహృూాదయము కన్నులు స్వేచ్చ చ 

7గా స్వేదనును పట్టవలయును. అంగ సంధులను సేషదితములం జేయనలయును. అతిన్టూ 

లండు రూక్షదుర్భలము మూార్భక ల వారికి చెమ్హటనుఫట్టింపరాదు. స్తంభ నీయువ్త క్షీ ణులు 

విషమద్యవి కారులును తిమిరము ఉదరతోగ ఘు నిసనెకుష్టు వాపుకలవారును పాలు పెరు 

గుతై లము "లే-నెను క్రౌగినవారలును విశే-చనమునకు తీసికొనినవారును ఆకలి దప్పి కామె 

ల 'పాండువు మేహాముక లవారును పీ త్రరోగముకలనారును గర్భిణి రజస్వలపు నూతయె 

న శ్ర్రీలును స్వేదమును పట్టుకొనుట హీక్రము, గాలిళేనియిల్లు ఆయాసము. బరువన 
ఆచ్చాదనయు భయము ఊపనాహాము రమద్ధము కోపము విస్తారపు త్రాగుడు ఆక లి. యం 

డ ఈపదియను అగ్ని మున్నగు లేకయే చెమటను కలిగించును, 

“అం అతిన్వేదమున కపళమనఫ్పురీతులు,. గిత్త. 

క్, స్ఫోటోత్పత్తిః వి త్రరక్ష పకోపో మదో మూరా స ఛి 
మదాహొ క్షమ శృ, అతిసే స్వేచే సంధికీడా తృపా చ క్రియాః న్టీత్రా" 
స్త, కుర్యా ద్విధిజః. 11. సరా( న్న్వ్యదా న్నివాలే తు జీరా న్న 

చావణారయేత్. 12, యేపాం న నస్యం విభాతవ్యం వస్తిళ్చావిహీ చే 

రార శోధ సీయా+ స్తు యే శేచి త్ప్చూర్యం న్వద్యాస్తు సు లే మతాః 

వర్మా తే వ్ట్ద్యా స వ్యాశే శల్యే మూఢగర్భానుప ద్ర వాక్కి సమ్య 
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క్స్రజాతా కాలే చ పశ్చా క్సేద్యా విజానతా, 14, సేదః పశ్చా 

చ్చ పూర్వం చ భగంద ర్యర్శస స్త సథా, 15: తైః సైకతపాణికాంస్య 

వసనై! స్వేదోఒథ వాంగారకై, న్రేపా ద్యాశహరై 8 సహోన్లులవణ 
ఎ ల) ౧ 

స్నేషా స్పుఖోస్తై రృ చేత్, వనం త వవయోంబు హాత శమనశకాషథాది 

EF షః చా క గను కాడు షరి జ క్ a " 2 నికొదెభ స్టా సోయని సచన దృవ బృవాద్బా శ్రా! ధిలా దె స్టిక్స్ 

వృథమా కే సక, వాయా ద్వితీయ! పవనే కఫే చ విత్తోపన్ఫష్తే. ఏ 

హిత స్త్కృతీయః, 17, 

మాత్ , 16. తాబోపనాహా (ద్రవ బౌష్మ ఏపూర్వాః నే గ్రరి స్తతోఒంత్య 

జ 

తిస్వేదము అయినచో బొబ్బలెకుట ఏ త్రర కప్ కోపము ముదము మూర్చభ 
వం! — 0 at WwW 

మదావాములు క్షామము సంధిపీశ దప్పి కలుగును, కావున శీత శ్రీయలను చేయవలయః. 

ను సర్వ న్వేదములను నివాతస్తలమునందు అన్నము జీవి ంచినపివష చేయపలసినది. నస్య 
య య SE) జరీ 

ము వస్తులు శోధనచేయ(దగు వాగందతిీకిని ముందు స్వేదమును చేయింపవలయును, 
కల్యములు లేనివారును మూఢగర్భ లంను ఉప, వరహితులును పిమ్మటు స్వేదము 

ను చేయింపనర్దు లు, భగందరము మూలవోగ ములయందు ముందును వెనుకను స్వేదమును 

పట్టవలయును. కాచిన ఇసుక చేయి కంచు గుడ వీటితోగాని బొస్తలతో గాని 'చెమ్మట 
ఢి 

నియ్యువలయును. వాత నాశక పదార్థములు పులుపు ఉప్పు తె లము వీటిని కొద్దిగా వెచ్చ 

జేసీ స్వేదమునీయవలయును. శఈరీతిగనే కాచిన పాలు నీళ్ళుగాలి మున్న గువానివలన న్వేధ 
మునొందింపపలయును. తాపము ఉసనాహము బొప్పము ఇయ్యవి స్వేదయులు. మొద 

టివి చివకవి కఫమునందు హితకరములు, వాయువునందు వాతీకఫమునందు ఆండవస్వే 

దమును వీ _క్రవాతేయున ందు మూడవదియును హితకరములు, 

చ్ కాన జక క . = ఇట్లు చక్రద త్రయందు సె దాధి 3 ర్మవక రణము ముగిెసిను. 

న్లో స్నిగ్గస్విన్నం కే ఖ సమ్య కృంయో గే వొ కఫోల్బణే, కో 

వమ్యా ముత్కెష్టకషం మత్స్యమాం సతిలాదిభిః, క్, యథావి కారం విహి_ 

ఈొం మధుసైంధవసంయు తోం, కోష్టు విభభ్య శ్రైవజ్యమార్చ్రోం ఘం 
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శ్రాభిమం తీ తాం. 2 బృహాద త్తాశ్విరు ద్రేం ద ద భూచంద్రార్కానిలాన 

లాక్కి వయః నోపధిగ్రామా భూతీ సంఘా స్తు వంతు శే, ఫ్ర 

రసాయన మివర్షీణాం చేవానా మమృతం యథా, సుధే వో త్రమనా 

గానాం ఛై. పజ్య మిద మస్తు కే 4. పూర్యాభా పాయ యే త్సీత్రో 

జానతుల్యాసనే స్థ సితక్కి తన్ననా జాతహృల్గాస ప్ర ప సేక ్ళక్టయే త్త 

తః. 5.  అంగులీభ్యా నునాయ సనా లేన మృుమనాఫవా, వృ ే ంద్రయ 

వసి; ధూల వచాక ల్క.యుతం విబేల్, 6. 

న్నిస్టుం 7 7 సీషన్ను డెవానిని కఫమునంగు గాని కఫసంయో గమునందుగాని తదా 

ధిక్య మునందు శని "టపటిదినము వాంతి చేయింపవలసీనవానిని మత్స్య్యమాంసతిలాదుల 

వేత శుచి ననుసరించి బే నె సెంధపలవణములు క లసీనట్టి ఖె షజ్యమాత్రను బ్రవ్మద శ్రీ 
(1 వా స వో 

NE చు వ ‘ హ్ స యశు సమం త్రిముతి నుంత్రిం ఈయ లయను పూర్వా హ్వామునందు శ్రాగింపవల 

యును, మో కాన్టపెని కూర్చుని వనమనమును చేయవలయును. విప ఏళ్లు కొడి'సెపాల వేళ్ళు 

వస సెంధవలవణము వీటి చేర్చి. కల్కామును త్రాగవలయును. 

ఖాత్రి పంచక సాయనులు. దియా 

న్, యస్ట్రక పాయం సమ దృం 'తెన సాథు వమ తలం, 7. తం 

' శులసలిలనిప్పీష్టం యః పేతన్వ వమతి పూర్య్వాహైై శ ఫలిషీ వల్క.ల 

మువ్హం హారతి గరం వి త్సకఫజం చ. 8, కధ లీథం తామ్రరజో వమ 

నం గరదోవనుత్ , ఆటరూవం వవానింబం పటోలం ఫలినిత్వచం, 

క్వాథాుయిత్యా వీబే తోయం వాంతికృ న న్యదనాన్వితం. 9. క్వాథ్య ద్ర 

మస్ట్ కుడవం స్థాపయిక్వౌ జలాఢ శే, చతేర్భాగావశిష్ట్రం తు నమవే 

మ్యవచార : మలో, 10. నింబకపాయో పే తాం ఫలినీగ దమద నమధుక సిం 

ధూశాం, మధభుయుత మేక ద్యామనం కఫతః పూర్ణాశ యే స సదా శే స్తం, 

11, " సలజీమూల శేమ్యాకుకుటజాః కృత వేధ సా, 'ఛామార్షవ, కసం 

యోజ్యః సర్వథా వమనే పవ్వమా. 12, 

చేచెతో యవ్విమధుక ఫు కషాయమును త్రాగిన వాంతి యగును, బియ్యపు కడు 

గులో ప్రఖణఫుచెక్కను ౩ నూరి వెచ్చచేసి సేవించిన సి త్రక ఫజమగు విషము నళించును, 

| శేశతా పదర నున కలిపి వాంతివేసేస విపటోషములు హారేరచును, _అడ్జసరము 
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ఆంధ్ర, తాత్సర్యసహితము. 
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ఫ వేప చేదుపొళ్ల ఉ మెత్త వీటిని క షాయముచేసి త్రాగిన వాంతి కలిగించును, క్వాథ 

ములను నౌపధులను Me పలయులను ఒక ఆధథక పు ఫీత్రిలో కాచి నాలవమిలుగునటులు 

దింపీ వమనముల కుపయోగింపవలయును. ఉచమై త్ర తాడిఫలము చేదుసార కోేష్థ్ర 

రోహి పతృణము అన్ని విధయులగు వమనములకు నుపయోగింపవలయుకు. 

తః స వహి, హృృత్చాగ ర్త య యమా ర్షశరా తనో గ్రఘుతే స 

ఒపి చ లత్యుమాశే. 18, దుచ నితే సో టకకోళక ౦డూ వక్తావిళుద్ధి 

రురుగాత తా చ తృణ్యాహ మౌర్చానిల 1కోపనిద్రా బలాతిహ+సని ర్వమి.. 

కేరి వహ్యాల్. 14. తతః సాయం ప్రభాశే వా క్రుద్దా న్మేయాదికం 

భచేత్ , పేయాం విలేవీ మక ఫ్రతం కృతం న యూ పం రసం ద్వ (స్రీ ర 

థై కళ శ్చ. 15, క్స్ ముణ నేవెత ఏశుద్ద కాయః ప్రథాన మధ్యావర శుద్ధి 

శుద్ధ జఘున్యమధ్య వ్ర వరేతు వేగ కృత్యా ఇష్టా వవునే షడ 

చౌ ద దే వశే దితి, గుణా నిెచేే వ్రస్ద స్తథా ద్వితి, త్రి చతుర్దుణ శ్చ 

16. సతాం మిస్ట్రం వణునం పిరేకా దర్గం కఫాంతిం చ వికేకమా 

హుక్ ద్విత్రా న్నవిబ్మా_ నపనీయ వేగా న్మేయం ఏిరేకే వమనే 

తు పీతం. 1 

కఫపి త్తవాతములు గలవానిని వమితుని చేయవచ్చును, హృదయము ప్రక్కలు 

తల ఇంది యమార్హను శుద్ధమ గను. దుష్ప కమనమువలన బొబ్బలు కోస్టురోగములు. 

మున్నగునవి కలుగును. అత్యంతవమనముచేత మూ ర్యాదులును కలుగును, సాయంకాల 

మునందుగాని ప్రాతః కాలమునందుగాని అకలి దప్పీగ లవాడు "పేయను త్రాగ వలయును, 

పీయ విలేపి కృతౌకృతమగు యూషము వీటినిశ్రాగవళయును, పీత్రము కలుగువజికను 

వమన ము త్తమముం క ఫపర్యంత ము సిరేచన ము తేమను, 

త్ర వమ నాదులకు మానను. లక 

శో, వమనే చ విలేశే చ తథా కోణితమోతుక్కో సార 
య 

త్ర యోదళష పలం ప్రస్థ మాహు ర నిపీణక్కి అయో? లంఫఘునం. 

కార్యం పున ర్వావి ఏికోధనం. 18. అతివాంతం స్ఫుతాభష్ట క క,మవగా.. 
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ళా 2 శాశా ద బి సె కా న కవ, జం 
హ్య హిమేజలే, ఉపాచే ల్సి కాతేద్య మి ర దా శ్చికిత్సకః. 19, 

వమనే ఒతి ప్రవృళ్తె తెతువ హృద్య? క రం విరెచనం, నవామ' యె తెమి 

రికం న గుల్మ నం నణావి పాండూదర రోగపీడితం, నూలకతకీణకృ్శా 

తీవృద్దా నర్మోర్షితా తాశ్నపక వీడి తాంశ్చ,. 20, రక ప్రమేశ బా తరుకో. 

ఆ ల్సి | చ గోళ్ళ గచ్చ త్వథో ర్ల ర్ం రుధిచే చ తిమె, వచే చ కోవే పై క్రి 

మిభి ర్షనువ్యం, న్ "వావుయే దర్శసిచాతిబద్దే, 21, ఏవే 2.ప్యజీర్ష వ్యధ 

తా వామ్యా యి చ ఏిపాతురాకి అత్బుల్పణకఫాయే చ లేచ స్సు 

_రృధు కాంబు బునా. 22, 

వమవము విరేచనను ర క్షస్రావము వీట్రియందు కని పటములు వ సమనిగి, యో 
We 

నము చేని చో లంఘువము గాని నన్టునుగాని చేయవలయును, ఎక్క వగా వమితుం 

డగువానికి చేతితో చల్లనినీటి నీయవలయును. చక్కెర కేన కలిపిన లేపహామును 

వైద్యు. డొచగవలయును, అక్వ్యేంతము పమనములు కానిచో విశేచనవున క్రీయవల 

యును. రూక్ష ప్ర, మేహము తరణగర్భము తిమిర గుల్మ ములు పాండుకో నోదగరో౫ 

ములు ఊర్థ్వగ కర్ ము మూలఅరోగము అ్బతనాతరు పెచ్చు పెతేగిన మూలరోగము 

వీట్టయందు వాంతులను చేయింపరాొదు, 

ఇట్ట: చక్రద శ్తయందు భకునాధి కొర ప్రకరణము ముగిసెప. 

విరేచనాధికారము. 
అం విలేచ విధులు, రత్రా- 

వో స్నిగ్ధస్పిన్నాయ వాాతాయ దాశివ్యం తు విరేచనం, అ 

న్యదా యోజితం హ్యేతద్ద్రవాణిగదక్ళన్ల నతం, 1, మవ్భుదుః వితెన కోప, 
ఆం థి 

స్యా తూ. రో వాతిక ఫాశ్రయాత్ , మధ్యమః సమదో పత్యా ద్యో 

జ్యా మాత్రానురూపత* 2. శర్క_ రావె" ద్రసంయు క్షం, త్రివృచ్చూర్తావ 

చూర్చితం, చీచనం సుకుమారాణాం పర్ మరి కధాంకకం, కి 

Fe వ్ప్ స్ట న 6 6 త్రివృచ్చూన్ష' : తాయు కం 'బేత్ , గ్రహం వెశేచనం ఛిత్యా ద్వి 

ఛేక్షుం పరిలివ్య కక్క. (స్ర్రీమండిజాతేకి పరివేస బధ్వా, 

పక్యం తు సమ్య క్పుటపాక యక ఖాచే త్తు తం విత్తగదీ 'సుకీతేరి, 
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4. విప్పలీనాగరతైారం శ్యామా త్రివృతయా సవా లేహయే 

న్షధునా సార్ధం కవవ్యాధా విశేచనం ”. వాఠీతకీవిడంగాని 

సెంధవం నాగరం తి ్స వృత్ , మరిచాని చ తత్సర్వం గోమూలణ విశే 

చనం, 6. త్రివృష్భాణత్రయసమా త్రిఫలా తత్సమాాని వో శూర 

కృష్ణా విడంగాని కేచ్చూర్లం మధుసర్చిపా, 7. లిహ్యా దుడేన గుడికాం 
౧ 

కతా వా ప్వుపయోజయేత్ , క ఫవాతకృతా స్గుల్మా సనృెహాోూదగ 

భగందరాన్. 8. హం తనా నవీ భా సేత న్నిరపాయం విశేచనం, 

స్నీ గుడును స్విన్ను డును చమితుడునగువానికి విశచనముల కివ్పీంపవ లెను, ఇని 

చో గ్ర హణీరోగమును కలిగించును, పి త్తముచేత కోస్టము మృదువుగను వాతేకఫముల 
వలన కఠినముగను 'సముదోషనులవలన మధ్య ముగ నుండును కావున మాత్రానురూప 

ముగా సేవింపపల కను, కొడ చక్కెర లేనెయు వక లిపి త్రివృచ్చూర్త మువేత నవచూ 

ర్హితము( టెన్స్ లవంగ పుట్ట, తేజప శ్ర * టిని సమభా ములు -గా చేర్చి నుగుమారులకు విరేచ 

నమునక్రీయవల యును, శృవృచ్నూర్ల మును ఐక్కెరతోః లిపితినిన విశేచనము శ్రేస్హయు గా 
నగును, చెజుకును శెంగు-గా చీల్చి కల్బ్క_ముల తో నవ లేపనమును చేన్సి ఫుటపసీ మువటె 

చుట్టి చ! గా కట్టి వ కరము వేసి 'చల్లార్చికొని తినవలయును, పిప్పళ్ళు శొంఠి యవ 

మారన ము నల్ల తెగడ తెల్ల తెగడ తేనె వీటితో కఫకోగికి నిశేచంమును. చేయింపవల 
యును, కర కాయలు వాయునిడంగములు చెంధ వలవణము శొంఠి తెల్పతె నడ మిరియ 

ములు వీటిని గోమూ త్రముతో తీసికొనిన వి రేచనములగను. తెల్ల తెగడ శ్ర ఫలములు 

యవశ్షారము పిప్పళ్లు వాయువిడంగములు వీటిని తులము వొ, తీసికొని చూర్రము చేసి 
తేనెతో తినినను బెల్లము శో మా త్రలనట్టి తినినను క ఫవాత్రపు గుల ములను ప్రీసళోదర 

గోగములను భగందర మున్న గువానీని వోగొట్టును, 

నో, అభ యూ విప్పలీమాలం మ మరిచం నాగరం తథా, త్వక్చత్ర, 

పిస్పలము_స్త విడంగామలకాని చ 9. కర్షక ప్రశ్యక మేపాం తు 
దంత్వ్యాః కర్త త్రయం తథా వట; కాళ్ళ సితాయా స్తు ద్విపలం 

త్రివృతిో భవేత్” ° 10, సరష్గంసు చూూర్చికం కృతా మధునా మోదకం 

కృతం, ఖాదే త్సీతిదినం మైకం రీతం మాను వీబే జ్ఞలం. 11. తావ 
ద్విరిచ్య తే జంతుర్యావ దుష్తం న శీర్య త్తే పాండురో గం విషం కాసం 
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జంఘాపార్శ షరుజౌ తథా. 12, పృసూరిం మూతేకృిఛ్ళం చ దుర్నా 
మసభ గందరం, అక మెహాకుష్టాని దావాశోఫోదరోణి చ, 18, 

యత్షణం చక్షుపోరోగం కమ వుం శె వై ద్యేన జాన తా యోజితో ఒయం 

నిహగత్యాళు అభయాదొష 1 కా మోద3%, 14, వరండ తె తలం త్రిఫలా 

క్య్వాఖేన ద్విగుణేన చ యుక్తం పీత్వా సయోఖి ర్యా సదికేణ 

విరిచ్చతే. 15. 
కరక్కాాయలు పీప్పలిమాలము మిరియములు శొంఠి లవంగ పుపట్ట లేజపత్రి 

వీష్పళ్లు తుంగముస్టలు వాయువిడంగములు ఉొసీరిక వీటిని కాలు కాలు పలముచొ। దంతి 

ముక్కా_లుపలము కలకండ ఒక టిన్నరపలమును తెల్ల ల్ల తెగడ 2 సలములంను చూర్ణము 

చేసి "తేనెతో లడ్డులు గా చెసి ప్రతినిత్య న్ క చొప్పునతిని చనీ+ టిని తగ్గు పా 
స టిని ( డు 

రో7ాదిసమ స్టవోగములు నశించుము్భల 

అద్రి విరే ససమెనవానిలతీణ హుం కృత... 

న్లో, ప్రతేక ద్రియనూన సాగ " లఘుత్వ నుూర్జో ఒన్నరనా 

మయత్వం, పా వె శ్చ విట్సె శీ శ్రషఫనిలానాం సమ్వుగ్నిరక్త ప్ స్య భవే 

త్క_)మేణ, 15. స్యాన్సే స ఇస్మపిత్తె వీతానిలసం ప ల కోవకి సాన _సథాగ్నో రురు 

తా పతిశ్నా, నందూ తథా చరి రరోచకళ్చ వాతానులోమ్యం 
ల a 0౧ 

నచ దుర్విరి శే, 7. క్ర "సి త్రక్షయజానిలో తాః సుష్వుంగమ 

2y © ట్ ద చి ర క్షమ "లేప నాద్య్యా*, సిద్రాబల భావ తేమఃప, వె శౌః సోన్లా 

దహిక్కా శృ విశేచిశేఒతి 18, మందాన్ని మతీణ మసద్వికిక్ష క్ 
న పాయయే శ్రద్దివసే యవాగూం, విప ర్య యే తద్దివనే తు సాయం శే 

యా క్ర మో వాంతవ దివ్యతే తు, 19. యథాణు రగ్నీ స్తృణగోమ 

యాజ్ క సంధుక్ష్యుమాణో భవతి క , మెణ, మహా కా స్థిరః సర్యసహ 

సఛెవ శుద్దస్య పే చేయాదిభి రంత రాన్ని. 20, 
అంద థి 

ప్రోతోవిళుద్ది యను ఇంద్రియములకు సై నైర్శల్యమును "లే[కతనమును అన్నిరోగ 

ములేక్రండుట మలపీ త్త కఫనులు కలుగుట ఇయ్యవి సమ్యుగ్విరిక్తు ఫకి లక్షణములు. కఫ 

పి త్తవాతముల ప్రగోవము మందాగ్ని ఒడ" బరువు తంద్ర, ఇయ్యవి దుర్వి రేచనమున 

గలం గును, కఫపిత్త ర కక్షయ జనితమగు పీడ మున్న గునవి విలేచన మధికమగుటచేత 

కలుగుచున్నవి, మంచాగ్ని. కలవారలకు విరిక్తులకు గంజీనీయ రాదు. తృణాదుల సంధు 
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శ్షణ మున నన్ని స్థిర మై మండున్లే కుద్ధుడగు మనుష్యున కిచ్చిన సేయాదులవలన ఉఊద 

రాన్ని బి లిషమసును. 
ఆ 

అథి పీతౌదులక భిన్న ములగువిరేచనములం, ఇత్ర. 

శ్ క పూయవుధు రెః పిత్రే విశేకః కటుశే ః కఫ స్నిస్రోన్దలవ 

గ్ “రాస్ట్ర రకా రవ వవృళలే చ పాయయేత్ . 21. ఉస్పాంబు స్వేద చూ 

స్య పాణితావేన చోదరం, ఉన్జానేఒల్చ దినేకసి న న్ఫుక్వా న్యేద్యూఃవునః 

వీ బేత్ , 22, అదృఢస్నేహకోపు స్తు విబే దూర రం దశావాతక భూ 

యో ఫ్యుపన సు గాబ్రతతనుః స్నేహన్వదై ర్యరేచనం, ఓ, యాౌాగికం సమ్య 

గాలోడ్య స స్మ ర న్ప్చూర్య మన్నుక్క నుం, దుర్భ లకి శోధితః పూర్య మల్ప 

దోవః కృకో నర 24. లం జ్ఞాతళోవ్ల స్తు విబే నృద్యల్పమా 
వధం, రూక్ష బహ్వనిలక్రూర కోష్టవ యామ 'సేపీనాం. 25, వన్నీ 

నాం చ _భెవజ్య మవిశే చైవ జీర్ణతి, తేభ్యో వసిం పురా దద్యా త్తత 

స్స్నగ్గం విరేచనం. 26, అన్ని "రేచను సగం రూక్షం స్నిస్టెతి. శస్య 

త్రై వీరూ త్య స్నేహసామ్యం తు భూయః సం విశేచ యత్. 27, 

పద్మ సోనీ గ్ర నాగాహ్యా చందనాని వ్ యాజ మేజ్. అతి యోగే విరెకన్య 

లేపన చనైః, 28, నావీర్పేష్టామ్రవల,_లాభిలేపోలిసారహ, అవి 
శెచ్యాాః బాలవృద్ధ శ్రాంతళత నవజ్యరాః 29, అల్చాన్న కధోగకిత్తా స 

CU 

క్షత పాయ్యలతిసారిణకి సశల్యా స్థె స్థాసితే సూర క కా్రాతిస్నిగ్గ శోక అల 80. 

గర్భిణి నవసూతా చ తృష్టారో జీర్ణ వా 3 నహి 

కపాయ మధురములతో కి ప్ప త్తమునందును న్నీ గ్లోష్టలవ శములతో వాతేయునందును' 

విరేచనమును చేయింపవలయుమ,. అహజ్ఞాతకోస్థుడస వాదు మృదువు నల్పమునగు 

నొషధమును సేనింపవలయును, ఆగ్నిడి ప్తి లవానికి విరేచన మక్క_అలేక రక అతొపషు 

ధము జీర్ణ ముగు, అట్టి వారికి నుందు వస్తులు ఏ పిమ్మట విశేచనమును ఈయవలయునుం 

న్నేవామ:లతో విశేచనములవేయవ లెను, విశేచనము అధిక మెనచో పద్తక ము ఊళీరము 

చందనము వీటిని పానాలేపన సేచనముల నువయోగింపవజయును, బాలురు వృద్వలంపరి 
థి 

శ్రోముకరులు ఫీతులం కొత్తగా జ్వరము వచ్చిన వారలు అల్ప్బాన్నులు అథో గతములం 
టు se 
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ములు మున్నగు నవికలవారలు విలేచనములకో నీసికొనలాదు. గర్భిణీయును ర్ 

నవించిన శ్రీయను ఆజ్రీర్ణ ముగా నున్నను విలేచనములకు  తీక్లి నికొన తామ 

ద తయందు న శషనాదకా చ కగణము ముగిెసిను, _0 WW 
వక 

mm UU 

క. 

౭౧. అనువానన రు కారము. 

(ర అనువాననార్దు లు, థియో 

శ్లో, వాంతోల్బణేషు దోపేషు నాతేవా వ చని రివ్యు తే, యథో 

చితా 'తాదహీనం భోజయిత్యా ను నువాసయేత్ . 1. నచాభు క్త క్షవత్రేస్నే 

హః ప్రణిభేయః కథం చన, సూక్త త్వాచ్చూన్యక హస తీవ్ర మూ 

న్్ మఫోళ్సశేత్ _ 2 వట్సలీచ భవే శే చేసో మధ్యమా త్ఫరీ భ్ 

వేత్, క సీయసా సార్గపలా త్రిధా మాత్రాసువాస నే. ఎ, పాడేయ నూ 

రెస్టు పలారవుది డి (తియ పల వుత్షనుదిః, కరడ ద్వే ద్విపలం సలా లెధ్ధ ద తీరు క్షు. లెద $ సయం వా 

వసుమాపవృద్ది ర్యస్తా తృతీయే క్ర మవవడిక్షః.ఓ, మావమాతం పళే 
ద స ణ్ —- ల ae ల్ ౭ Ft 6 జ sn . వ స్నెహా సింధుజ_న్షశే ఆ వ్యాయోాః, సతు గ ధవచూసాన థా వ్యాన 

చ సంయుతి!. 5, భవే త్చుఖోన్న శ్చ తథా నిరేతి సహసాముఖా, విరి 
స గప . కృశ్నానువాస్య శ్చ త్స రాలా త్సరం తదా. 6. 

వాతోల్చ్బణదోషములందు గాని వాతేరునందుగాని వ స్టియు త్రనమయు, యథోచి 
తకన్నుణో నాలవపాొలు తక్కు. వగా భోజనముజేయించి అనువాసన చేయింపవలయు 

ను. భుజింపనివాని కెప్పుడును న్నే హమే ఈయ రాదు. లేనిచో శూన్యకిేస్థము సూత్ష్మమె 

న. దగుటచేత ఊర ర వ్రమునకుళ్చ తించును. అశువాసనకు షట్సు లి యు _త్రమమును త్రిఫల మ్మ 

ధ్యమముగను అర్థపలీ అధమముగనుండును. తొలంత తొలుతటిది కెండుపలముల నిచ్చి 
పీమ్మటు సర్గపలము ఎక గా వచేయ వలయును, శంశవదాని ౫ పలమునిచ్చి అర్థపలము పెం 

చవలయునుు, మూడవదాని న నర్థప లము నిచ్చి ఇన్ని దిమాషములను పెంచవరీయను. ఇ 

యది శ్ర మము. జక పలము స్నేహము లో సెంధవలవణము శతావరిమావ మా త్రముచే 

ర్పవలయును,  అయ్యదియును సెంధవ చూర్ణ ముతోను శతాప్వూతోను చేర్చి సుఖోష్ట 

ముగానిచ్చిన నుఖించును. విరిక్తుడు అనువాస్యుడు కాదగు నేని వీడురోజులు దాటిన క 



ఆంధ, తాత్పర్య సహితము. 627 

చి (WU 
వశే ఉక ౬ స అధ 9 fal సువర్హ రూప్య ల్రువుతామ్రడతి కాంస్యాయసాస్థిద్రుము 

వేణుదంతెకి న్నవె ర్యిష్మాణె కృణిభి శృ తె పై కార్యాణి నేశ్రాణి 

సుక్కర్థికాసి, 7, వచ్చ్వాద శాష్ర్రాంగుళసమితాని వడ్వింశతి ద్యాదళవర్ల 
, లి ది లు ధరే ర 

జాసాం, స్యుర్పు దకర్క_౦ధు సతీనవాహీ ఛుద్రాణి వర్వ్యాపి పూ తొని 

చావీ 8,యణా యవోంగుప్రకనిస్టి కాభ్యాం ము"లా గయోః స్యుః ప 

ణాపహూవంతి, బుజూని గోవుచ్చసమాకృతీని శ్లమ్థూని చ స్యు ర్లుడికాము 
~ + కొంగ ఖాని, 9, స్యా త్కంక్షికెకా గ చతుర్ధ భా, మూలా శ్రి లే వ_స్టినిజంథ 

నే ద్వే, జారద్దవో మాహిపపహారిణా వ్యా స్యా చ్చాకరో వసిర 
అంటీ 

బస వావి,10. "దృఢ స సను ర్నష్టశిరో విబంధకి, కపూయర కృకి సుమ మృృ ముకి 
వ 

కిన న స సుళుద్ధ ) నృణాం వయోనీక్ష్యు య థానురూస ర నే శ్రేషయాజ్యస్తు ను 

బదసూత 9, 
థ (UU 

స్వర్గ ముమున్న గువానితోను౦ దరముగను కర్ణి కారయతయునను నే ( ములను నికి 6 

పవలయును, ఇయ్యడి 20 వది 12 వ్య ముల ప్రాయము వారికి రి 12,8 అంగుళ ప్రమా 

రాములు-గా "నేత్ర ములను చేయనలయును, "పెసలు ట్రైఫలు చిరిసెనగలు పట్టతగినంత గా 

వత్తిని చేసిఅచ్చాదన చేయవలయును. అంగుస్టోప క నిష్టిక లరెమొక మాలా గృ యులు 

కొలతలు గలవియును గోపుచ్చపు ఫు ఆకారము కలవియునగు గుటి కాముఖిములగు. కండ్ల 

ను చేయవలయును, కర్ణి కకిొనను చకుర్భ భాగములోని మూలా శ్రి త వస్తులను కెండింటిని 

కట్టపలయును, వృద్ధవృషభపు వ స్తిగాని మహీషవ _స్టీగాని హారిజవ చ్లీగాని నూకరవ చిం 

గాని మేకవ షీ స్త్గాని చేయవలయును. విబంధములు  తేనిదియును క హాయ ర క్షమెమ్ళు 

దువె పరిశుద మెన సూత నుతో కటి మనుష్యుల స్లితిని కనిపెట్టి తదనుసారముగా ప 
యా భక టీ టు థి 6 (UW 

యోగింపవలయును. 

-ఆఖ్రగ్రి న స్తీవిధిక, అశ్రు 

వో, నిరూహమాతశ్రా ప్రథమే వకుంచో వత్స పరర ప, పకుంచ 

వృద్ధి! పత్యబ్దం ద్యాద శా వళ స స్వ త వ ,సృృతం వర్టయే దోర ర్గ్గ్టం 

ద్వాద శౌస్టాదళస్యతు, ఆస స ప్తతే రిదం మానంద టవ వ పృస్ఫృతాః ప పేరం, 
యథాయథం నిరూహస్య సాదో మాశ్రానువాసనే, సతచంక్ర, మణం 

ము క్రవిణ్ఞ్మూ త్రం శయనే సుఖే. 14 సొక్ష్యుచ్చితే నఛోచ్చీే సంఫి 

చనం - " 



628 చ ర్ డ త్రేా౭గ౧, అనువాసనాధీ కారము, 

మం వామపార్శతు, సంకోచ్య దకీణం సక్తి ప సారస చ తతోసర్శ 
రు కేక అ రి 
15. నస్తిం స్వే కదే కృత్యా దశక్లీణ నావవీడయేత్ , తథా స్య నే 

| జో 9 వ ॥ ॥ అన లం చ్ త్రం వ్రణయ త్స స్తీగ్ణ ముఖం గుద 16 ఉచ్భాస్య బన ర్వద 

నం ఒజద్ధ్వా హస్త నుకంవయన్ , పృషవంశేం వతి తనో నాతిద్రుతవి 

లంపేతం. 17. నాతి వేగం నవా వుందం సక "దేవ పృవీడ యేత్ , సావ 

"శేపం వకర్వీత వాయుః శెపే హి తిప్టతి, 18. నిరూవాదానేి విధి 
రయమేవ సమోరితః, 

ణే, సుటభ్రను', 

మ! ఎనీ పు లే అ en జా న వ్వా ఫో, తతః సృగేహుతె స్నేహా ఉత్తానో బాకశతం భవేత్, ణా ” అవి 
19, ప వాది కై సు లో గాం ద్ర సభాపిర శ వసర్శతి ఆకుంచయే చ నె © ద న ఏ Of ఆలి J m3 ఫుల. 
(మ! (శ్రీః పకి బహూ తతః పరం, 20, తాడే తలో. చేను 
నో త్ థై ఆది 5 YS ఇ ధా 3 న తిం (హా న్వోరాం చ్చనై శృనై నిన ఎని తతః శ్రాణేం స్ట్ 

లో ఆలో న్ా. ఇ 0 డ్ జక ఒదిలి యా an యాం శి రుఖీ పే చ్చనైః 21, ఏవం పృణిపహీ తే వసా మందాయా 

సో థ మండవాక్, ఆ సే శయనే కారు మాసీతాబారకికే రతః, 22. 
© డ్. AMO జీ అబ గ్య ఇల జ్ నాం వ్ తరి యోబ్యుక్ ళఘ్రం నివృ తేభ్యః సీ యారా తష న్న కే ర్యకృత్ , సానీలః 

యాష్ సక = 6 HE _ - A Tyg ల గానా గ సపఫురీవ శ్చ స్నెహః ప్రల్ఫేలి యస్య వై, 28. వినావడాం తొయామ 
అప్పి. జట Do © 41 ల సో ధాం nar షం! లే స్ట్ ససమ్యగనువాసితి క క్వాథార్థమాత్రయా ప్రాక్ న్ నరంంీజంంటచ 

5 వాపా జి స థి w= అ జ త్, 24 విత త్తరే కదుస్తాంభ స్తావన్శాత్తం విజ దను, తెనాస్య దీప్య 
లే వహ్ని ర్భక్రాకాంత్షూ చ జాయే, 25, అహోరాశ్రా దవి స్నే 
ఇం ఆ Ey ! ల 5 ॥ నాం 9 అట హా$ వ్ర త్యాగచ్చ న్న దుష్వతి కుర్యా ద్భ_స్తిగుణాం అస్పెప్ జీర్ణ స్త 

ష్ న Prva ర యయ న 9 గల్లా ల్పగుణో భవేత్, 26, యస్య నోపష ద్యవం కుర S$ 'ల్న్నేసావ స్తీ రని 

సృతేకి సర్యోల్నో వా వృతోశాఖ్ష్యూ దువెష్యిః సంవిజానతాొ, 2% 

అనాయంత మహోరాత్రా త్నేహం సోపదవం హేల, న్నేహవ | ల Ww సావనాయా శే నాన్యః నేకో విధీయతే, 28, 
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జ్ర (్రి అశుద్ధియం దు నిమూహాములు, రీ 

క్లో, అకద్ధన్య మలోని శ్ర నక నే స్పహెరా నైతి యదా పునః త 
cn 

దాఎగసద నా ధ్యాన నల భాస శృ శ్చ జాయతే. 209. పక్యాశయ 

గురుత్వం చ తీత ర్త దద్యా న్ని రూహణం, తీక్ష: ఏశ్హై- వై "దేవ స్థ 

చాప్యనువాసనం ఏ0, 'స్నేహవ సి స్ ర్వి ఛేయ సు స నావిళద్ధన స్య "దేహి 
యు 

స్నే వావిర్ణం తదాద శ్రే స్నే "హో నానువిసర్పతి, ఇ అశుద్ధ మీ 

వా తేన శకేవలే నాబ్సిపీడితం, అ పెోోూరాత్రస్య కాలేషు స్వ సేవా 

నువాసయేత్ . 82, అనువాసయే త్పృతీయేహ్న పంచమే వా పున శ్చ 

తర యథా వా స్నేహప క్తిః స్యా తతో వ్యుబ్బణమారు తాన్. 88, 

వ్యాయామని త్యాం దీపాన్నీ మ్రూమోం శ్చ వలీనాసరం, ఇత స్నెహ 

శ్ర్రిచతుశై ః స్నిసో ప్రో ప్రాత విశుద్ధ యే. $84. నిరూహం కోధనం యుం 
త్త జొష్ట దన్ని గా న్నేవొనం “ని , విష్టష్ధానిలవిణ్యూ త్రకిన్నే పెూహీ జేఒను 

వాస నే, కీ చావాజ్వరపిపాసా ర్ట రకర శ్వాత్య్టనువాననే, 

తా, సులభ ము, 

అధి వస్యాదులందలి పరిణామములు, ధ్రిజ్ర. 

న్లో, స్నెహవస్పిం నిగూహం వా నెక 'మీవాతిశలీలయేత్ . 86 

న్నేహా త్పిత్తక ఫోన్లే.దో నిరూజో త్పవనాద్భయం, అనా” ప్యాయే 

ఫిధేయా నానువాస్యా శ్చ తే మతాః, 87. విశేషత _స్త్వ్వమి పాండు 

కావలా మేహవీనసాః నిరన్హుప్లహవిడ్యే పీ గురుకోప్రక ఫోదరాః, 88, 

అభివ దభ ల శ్రీమికొ స్థాఢ్యమారు' నె వీలే విపే గనే ఒప 

వ్యాం లీ పడీగలగండవాన్. 89, అనాస్థా ప స్ప్వతిన్నిగ్గః " తతోర 

స్కో భృశం కృశక, ఆమాతిసారీ నమిమా న్సంతుద్ద్ధో దత్రనావనఃః 40. 

శ్వాసశాస ప సేకార్శొ హీక్కాణ్తానా ల్పవహ్న యక భూూలపాయుః 

కృ తాహారో బద్ధచ్చి దదకోదరీ, 41. కుప్ప చ వధుమేహీ చ మాసా 

న్పప్త చ గర్భిణీ, న వైకాంలేన నిర్జిష్ట్రే 'ఫ్యత్రాభినివి కే ద్బుధకి. 42, 

భే త్క_దాచి త్వా. ర్యాపి ఏరుద్ధాపి ముతా త్రయాఃభర్చి హృాద్రోగగు 
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టీ లు 

లాచే వమనం సుచికిల్సీ ఆ, అవగ్థాం ప్రాప్య నిరిషం కుషి నాం వసి దలు 

ఇటు చ క ద తయందు అనువాసనాధికార వ కరణము ముగ్గిసిము, 
mM \( ల 

చనం eT! 

2౨. సరూహాధికారము. 

న్లో, అనువాస్య న్నిద్ధతిన నం తం కయస్ని నిగూసాయెత్, మ 

ధ్యాహ్నే కించి దావృత్రే ప యు క్తే బలివు-గళే 1. అభ్యక్ష న్వేది 

తోత్స ఎప మలం నాతీబుఫోతీతం, మధున్నై సనక ల్కా-ఖ్వ క పారూ 

వాడపకి క్ర నూల్ 2 త్ర ణ్ పు ప దళ త్రి శ పలా న్యనిలరోగిషు, 

వీచే చత్యోరి చత్వారి శే జే ప పంచ చమేష్టయం. రి, పట్ శ్రీణి 

జే దశ త్రీణి క కే వావీ నియాహాణం, దత్వా??? సె భవ 

మధునః ప్రచృతద్వయం. 4. విసిర రధ్య తత "గద్యా త్స్నేహస 

సృృతద్వయం, వకభూ లే తతః న్నే పొ కల్క స్వ, ప స్ఫతం యమీపేత్ , 5, 

సమూూర్చితం కషాయం తం పంచ ప్రస స్పాసః “తు, సతరే తు య 

ఛావాప వుం తే ద్వి పృసృతొని, తం. 6. వత్ర్రపూత సథో స్టాంపు కుంగ్గీ 

స్వే తావీతః, సవం పశల్చేతో వస్తి ద్వాదశి ప ప్రసృతో భ వేక్, —2 6 

7, నావ క్యౌవధం పాణిం న తిస్థ త్యవలిబ్వ చు న కరోతి చ సీమం 

తం సనిరూహాః సుయోజిత;ః, 8, 

అను నాసన చేసీ స్ని గ్ధశ్ రీరముగట నానికి మూండ వర్" 'జుననిహూహవ స్టీనీయవలయును, 
నుధ్యాహ్నాన లందు కొంచెము ఆఅవపరణచెస్ అందు బలిమంగశాచగతణాదులను 

చేసి అభ్యంజనము చేసికొని న్వేదితుం డై శుద్ధుండైయున న్న వానిని మిక్కిలి యాక లిగొనని 
వానిని మధువు స్నేహనము కల్కు.చు క్యాథము ఆతపము వీటిని వతసగా శీంర=2.10 

3 పలములనువాతర "గి గికిని వ్ ఎ త్రమునందు రేల ఆల్రంర్ = 110 కులము ఖలును 1క ఫమునందు 

రాసే ఆల్రైలకే0ఎనీ పలములును నిరూహాన సిని రయ సలయును. తొలుత సెంధ వలవణము 

ఒక తులము తేనె & పలములు కలిపీనూరి, సీమ్వట శ పలముల తెలయును పోసి ఓ 
క్రట్రిణాచేసి 2 పలముల కొల్కి_మును చేయవలయును, 10 పలముల కఘాయము విషయ 



తాత సఖి తి 81 ఆంధ్ర తాత్ప్సర్య సహితము 6 

ములో 4 పజభముల ఆసాపనును చేర్చ వడీ యకట్టి వ స్టిచేసి (వృయోగించిన నిరూపహూవు 

గును, 

-ఫ్ర్ర(ర్రి నిరూవాము చేయురీకులు. de 

వ పూర్యో 1 "కేన పిధా నేన గుదవ స్పిం నిధాప మేతి త్రింశ 

నాశ్రొస్టితో బనసి సతి ౩ నూళ్క_టకో భవేత్. 9. జూనుమండల మావే 
ఇ గా 

పష దత్తం దశ్షి ణపాణినా, కుష్ట నె త చృటాళ బ్బళతం తిపే ద వేగనా 

0. ద్వితియం వా తృతీయం వా చతుర్థం 3 వా యథార్థతక్కి సమ్య 

a వాలీంోతు ప్రాప్తే వస్తిం నివారయేళీ 1. వ ప్రసృష్టవిణ్గూత్ర స 

మిరణత్వం రుచ సగ వృద్ధ్యాశయలాఘవాని, రోగోపళాంతిః ప్రకృతి 
స్టా చ బలం చ త్ర క్యా త్పునిరూఢలింగమ్. 12, అయోగ్ శా 

తియోగశ్చ నిరూవా శ్చ నికి కృవత్ , స్నీడ్లోప్ల ఏకః పవనే సమాంసో 

చ్యాస్వాదుశిణౌ పయసా చ సీతె, త్ర యస్సేమూతాక టుకోవరూతాః. 
ల పాలి UU 

కెఫే నిరూహా నపరం విధయా్య ఏకపక్ష త్యనిలం సమాగ్లాత్ 

పిల్తి ఫేం ద్వితీయ స్తు క్ ఫం తృతీయ! 1 

పూ” స కవిధాననున గుదయ'" దుంచవలయును. జూనుముం శలమును చుటికిొని 
| ఓం 

దక్షీణహ సముతోనీయవలయును, నిరూహఫు ప యోగ ప్ర తియోగ మలు విశే దనమునకు 

వలెనే ఎజుంగునది. వాతమునందు సమానాంశము గలిగి స్నిగ్ధరూపమగు? ది యొకనిరూ 

హను. పి తమునందు స్వాదువును శీతీలమునగు పాలతో ఇండ వనిరూహము.క ఫమనందు 
జాలి 

గోమూ త ముతో వెచ్చజేసీ ఇచ్చిన నది మాడ వ)రూవాము ఈమూటికంళొను ఇకను 

నిరూవా మేదియును లేదు. 

ఖర నిరూసహా చేయ లేని వారికీ ఉపాయములు, ధ్రిజా- 

౫ ఆయామాంతం ముహూనాంతం నిరూహం శోధనై ర ర్త 

చేత్, పా శేవ మతిమాన్ తారనూూశత్రాన్లుసంయుుతెః. 14, వి 
గంగ్తాసి నష్ట న శ్చిరం తిష్ట న్నిరూహణ$, కూరోరతిజ్వరాటోపా న నర 

ణం వా ప్రయచ్భతి 15, నతు భుక్త కవ తే చేయ మాసాపన మితి సిత, 
థి 

ఆవుం తేద్ధి వాే ద్భుక్త కం చర్ధిదో పాం శ్చ కోపమేతీ.. 16. ఆమళః 
గ 

కొమీి చావి మత్వా కార్యో "చావా అతి వవీడితో వ సి రతిక్ర 
టో —0 

మ్యాశయం తతః. 17 వాతేరితో నాసికాభ్య్యం ముత సో ప్రప 
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ద్యలే, ఛన్దివృాల్తాసమూ ర్భాస్ న్స "కుర్యా దై దాహ మేవ చ. 18, తత్ర 

చూర్ణం గలావీడం కుర్యా బచ్చా స్యృవభూనసం, శిరకికాయవి-రేకా శ 

పక్షం + సకాం శ్చ నీతలాన్, 19. సునిరూఢ మథోష్టాంబు స్నాతంభుక్ర 

రసౌదనం, యధథో కేన విథా నేన యోజ యే క్న్నేహబ ప్రి సినొ, 20. తద 

హా స్తస్య ప పవనా ద్భయం బలవ ' దివ్య త ర నౌాదన _స్టెనశ స్త స _సదహా 

ఛ్వానువాససం, 21, 

యామము వజికుగాని ముహూర్తము వజికుగాని నిరూహమును కోథనలతో 

పోగొట్టవ యును, దు ప్రవాయువు ₹ చేతళిప్పబ్దమె వాల సేపటి వణికునున్న నిళూహము 

'కూలగాని జ్వరాదలనుఫుక్షంచును. భుజించిన వానికి ఆస్థాప నను ఈయ రాదు, అభు క్ర 

పదార్థ లు ఆమగునువాకిం-ది ఛర్చి దోషము ను శ్రీప్టును.. నిసాహామునందు ఆవసిక్ష 

కరమమునుగూడ ధూ చించి చేయవలయును. అతిప్రపీడితవాగువ స్త్రి సిఅశయమును చాటి 

ఐత స్రేరికమై నాసీక ద్వారాగాని ముఖ్యా రాగాని బయలు వెడలంను. ఛి రి మున్నగు 

వాటిని ప్రకొవీ ప పంజేయును. శీష్టు ముగా గ లాకీడ; మునుఫుక్రించునుం నాడీవిశేచన నముఠను 

శరీరమునకు వి చేదవములును చల్ల నినే సెక ములు చు ఇందు చేయంద గును, చక్కగా విగూహా 

ముచేసినవారిని వేడినీళ్ళలా * స్నా నముంజేయించి భుజింపం జేసి యథో కవిధిని న్నేహవ 

స్తీని వ యోగింపవలయును. అపూట గాలి" 'తిటుగ రాగ, కావున రసొదనముసు అను 

వొొసనయును నిందు ప్రశ _స్తములం, | 

అథి అగ గ మాత్ళక నదూహాము,. ధా 

వో, వన నూలీకపాయేణ క తాజాగ క్షం వయోజయుత్, సెం 
ఉం 

ధవాక్షుం చ ముధునో రి దిషపలం ద్రిశలం తర్క 29, స్ట a “మేకం 

తు పల స్యైక్ త్ర త యోూజయేత్, ఆర్ధన ఇకక క సంగోయం వసి వయో 

నిరూహవత్ , 28, నచ న్వేదో నచ న్నేహః ౩ పపవారవిధి ర్నచ, ఆశే 
గ వ లీ -నే nN ఇ జ టి కో 1 

యానువుట బ్యాం సర్వర్ గని వారణ). 24. యత్మన్ను ₹ శ్చ క్ర 

మిఘ్న శృ శూలన్నుక్చ విశోేపతక్కి శుక సంజననో ప్యావ వాతిశోణ్త ' 

నాశన బలవర్ల కరో వృష్యా వృస్తిః ప పఫుంసువన!ి ప పరః. 25, 

. దశమూల గక్వాథనుతో సోంపునుగోని శతావరికల్క_నును 1 తులముగాని 

ప్రయోగింప వలయును, సాంధవలవణము తులము బేనె 2 పలములు “తెలము శండు చల 

ములం ఇయ్యది అర్థమాళ్ళక సంగ ము, దీనిని గగూడ నిరూహామునలెనే వ సీనివేయ వల 
gry 
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యును స్నేహము గాని స్వేదము గాని అపధ్య ము గాని ఏపి యును లేదు. ఇయ్యాచె ఆలే, 

యమతముచేత ననుమతింపబడినది. తయ మున్నగు సమ స్ట రోగములను పోగొట్టును, 

శుక్రమును కలిగించును. వాతశోణితములను పోగొట్టును, బల మను కాంతి నిచ్చును, 

అథి మూరవస్తులం,. ఆతా 

న్ స్నేహం గుడం మూంసరసం పయ శ్చ అమ్లాని మాత్రం 3 

మధుసైంధవే చ, ఏతా న్యనుక్తాని చ దాపయ చ్చ నిరూహయో 

ణీ ముదనా త్సలం చ, 26, లవణం కార్జి కం దద్యా త్సల మేకం తు 

మాదన, వాతే గుడః సితా పి_క్తే కఫే సిద్ధార్థకాదయః. 27, _సెంధ 

వాశ్షం సమాదాయ శ తాహ్వాతుం తథైవ చ, గోమూ త్ర స్య వలా 

న్యష్టై వస్తికాయాః పలద్వయం, 28. గుడస్య దే పలే చైవ సర్వ 

మాలోడ్య యత్నతేకి వత్ర్రపూతం సుఖొప్తంచ వ సిం దద్వా ద్విచ 

క్షణం, 29, శూలం విట్బంగ నూనాహం మూత్రకృచ్చ)? చ దారు 

ణం, క్రిమ్యుదావ ర్హగుల్తాది న్పదోన్ట హన్యాా న్ని షేవితః, 80, పలశు 

కి కరకుడ వె రమాగుడసింధు జనగోమూ లై, “తెలయుతోయు 
ఎవి యె ద య ఆటీ యె (san 

నస్తిః నూలానాహామవాతహార$. 81. 

స్నేహము బెల్లము మాంసరసము పాలం ఆన్లుపదార్థములం గోమూత్రము సెం 

ధవలపణము ఈ మెత్త కాయ వీటిని శోప్పకున్నను నిరూహములోే చేర్చవలయును. ఉప్పు 

ఒక కర ము ఉ మెత ఒక పలమును చేర్చవలయును. వాతేమునందు బెల్లము కఫమునందు 
వి ఆశ్రిత 

య 

a 2 | వ 4 జా. వం! వివ 

ఆవాలుమున్నగు నవిపి త్రమునందు చక్కెర చర్పవలయును. సెఎధ వలపణము పిల్ల పిచ్చ 

' ర ఒక్కొక్కతులమును గోమూ త్రము 8 పలములంను శంభరలవణను 2 పలములం బెల్ల 

ము 2 పలముుు కలిపి ఆభోడనచేసి వడియగట్టి నులివెచ్చని వ స్పినిచేసి ఈయనల 
అటే 

యును, ఇయ్య దిళూల మలబద్ధక ము మున్నగువానిని పోగొట్లును, 

వతీ శేలుశాల లీ ధన్వనాంకురా!. 82, శీరసిద్ధాః సుసిద్దా స్పు్యుః సా 

స్రాః విచ్చిలసంగ తాకి వారాహమాహిహారభ ల్ బె డాలై కో
య కొకు. 

టం. -శీకి. 'సద్యస్క- మస్ఫ గాజం వా చయం పీ 

చా సముద్దిష్టా వ_స్తయో యే నసవాస్తశః ఫీ, వ్యవహారో న ఆః సౌ 

| వైతరణః శ్రైూరవస్తి ర్శు గే చాకి వ దీయతే, బద ర్యై
రా. 

rn wm - a heIe 
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ోా నిబద్దా నాత్ర తేన కే, వస్తి ర్వయఃస్థ 8సాపయితా. సుఖాయు 

రృలాగ్ని మేధాస్వర్పర్ష కృ చ్చ, సర్వార్గశారీ 'శోకువృద్ధయూనాం నిర 

తయః సర్వగదాపహ ERY వీర్, 

వై తరణము క్షూరవస్టియును భుజించిన వానికినీయ బడుచున్నది. తేగువటప శ్రి 
పొపాణ భదము బూరుగు ధన్వ వీటిని పాలతో సిద్ధి చెసిన పెచ్చిలమగు వసి యో 

చున్నది, పందులుదున్న లం గొ మలు పెట్టలు మృగములు కోళ్లు మేకలు వీట్రి 

యొక్క అప్పుడు స్రవించిన ర 'క్షమును పిచ్చిలవస్తు అందీయవలయును, చరకా 

దులలోే చేలకొలది చెప్పంబడిన వస్తువులు వీటికం యు చెక్కు డుగా వ్యవవహాకంప బడు 

నుండుట లేదు. కావున అయ్యని అన్నియు నిచ్చట చెప్పలేదు, ఇది వస్తి వమయోవసను 

నిలంఫును. సు ఖప్రూర్యక : ముగా నాయుప్యమును వృద్ధిసే యును. బలము బాఠ రాన్ని బుద్ది 

మున్న గువాని నభివృద్ధి సె సేయును , పిల్లలం సెద్దలు యువ వకులు మున్నగు నందజకును శప 

యోగంచును, ఇయ్యది నమ సరోగములను “పోగొట్టునదియు గాడ నెయన్న యది. 

కద క్తయందు నిగూహాోధి కారము ముగ్గిసెను. 

౭5. న స్వాథకౌరము. 

ఆ నస్యవిధివ కాగములు. థ్రత్రా. 

తిను ర్యోవవీడ EI నస్యం ప పృధనునం. తధా, శిరోవిే 

ఇట్లు చ 

i 
f | nm 
, 
/ 

చనం చేతి న స్య కర్మ కర చ పంచథధా. 1. ఈనసుచ్చింనునా తె పారా : 

యావా న్యక్రం ప్రవద్యశే, నస్తో నిపీక్షం తం విద్యా క్పతినర్మం 
ఆ 

ప్రమాణతః, 2 పృతిమర్శ స్తు స్తు నస్యార్థం "కరోతి నచ దోవనాన్, న స్తః 

శే హాంగులిర దద్యా తారక క్ని చ సర్వదా. 8, నచే చ్చింఘే 

దరోగాణాం పృతిమర్శః సదాథ్యకృత్ , సనిశాహ రు క్క కవంతో హూ; 

స్వప్నా ధ్వ శ మశేతసాం. 4. కిరోభ్యంబనగండూన వస్రావాంజన వర్చ 

సాం, దంలేశావ్టస్య వోస్యస్య యోజ్యం టె సౌద్విబిందుక*ఓ 5. శోధ . 
ని స్తంభన వ న దవవీడో ద్విధా మత్క అవవీడ్య వయ తే యసా 

దవవీడ సత ను సి. 6, స్నహోర్థం శూన్య నిగ సాం గృీవాస్క ంధోరే 

సాం తధా, బలార్థం దీయపే న్న"పారా స_స్తః కబ్దత వ ర్లతే, 7. 

నస్యస్య న్నేసాకస్యాథ చేయా చవల తు బిందవా, ప్రే శ్యేకకో న 

_సకయో ర్న్భృణా మితి వినిశ్సయకి, 8 



ఆం ధో తాత్పర్య సహితిము. 685 

సృతిమర్శము అవపీడము నస్యము ప, బభమనము శిరోవిరేచనము అని నస్యకర్శ 

అయిదువిథధములు. కొంచెము పీల్చుట చేత నసతచమురు ముఖములాోనికి వచ్చునో అంక 

నాసీికలో పోయం:దగినది. ఇది పృ తిముర్శమనంబడును, ఇయ్యుది నస స్యముకొజకై చేయ 

బడుచున్నది. దోప, మేదియనిందు లేదు. (శ్రతిమర్శము దార ర్ల స్రమునుక లిగించును, రాత్రి 

దినభోజనమును చేయవాడును, పలు ని ద్ర బోయిడువాదు చదారీనడచు వాడును, శిరో 

భ్యంజనగండూ పాదులుగల వారలంను, “సండ్డుతోమికొనిన సిమ్మట ఇరడుబిందువులు 

దీనిని నస్య ము చేసికొన వలయును, శోధన స్ప సంభనములనీ అవసీడ ఆెండుతెజగులు, అవపీ 

డితము చేసి ఈయంబడును గనుక ఆవవ్సీడిళ మైనది. శిరలు లేనివారికి న్నే హారము, కంఠ 

ము టీొమ్లును లేనివారలకు బలార్భ మును న్నేవాయ ఈయంబడుచున్న ది, 

క్రి నన్య ప్రమాణాదులు, థఆా- 

న్ ళు కళ్ పాణిళు_కి శ్చ మాతా స్తిసః 

దత్త ౦శ ద్చిందవ శ్చాత్ర శుక్తి  రిత్యఫధీయ తె, 9. చ 

షు క్రి ళ్ళు 'దేయాత్ర కుశల ర్నశెః తెలం కఫే చ వాతే చ శేవలే 

పవనే వసాం, 10 దద్యా న్నసః సదా వలె సర్చీ ర జ్వసమారుతే., 

భ్యాపనం చేచన ఛ్చూన్లో యుంజ్యా క్త తం ముఖవాయునా. 11. వడం 

నోలర్విముఖ్రయా నాడ్యాభే వజగర్శయా, సపి+ భూరితరం దోషం చూ 

రతా దపకర్ష తి 12. 

శు క్తి పోణిళు క్రియని మూడుమాత్రలు, లి2 బిందువులది శు క్రి కెండుకు కైన 

సపూణికు క్రియసను, కఫనాశములకు కెలయను శేవలవాత మునకు వ సను పీ త్తిముసకు 

చ్భుతమును శశ _ప్టములు. 

0 శిరోవిరేచనములు. థఆా- 

న శిరోవిశెచనద వై చ న్న్హె ర్వాత న్. పృసాధితె తేక్మి శిరా 

చనం దద్యా ద్రోగేశు ప తేషు బుద్ధిమాన్. 18. కారే శిగస 

జాళే జాడే స్యంజే గళామయే, కోపగండ క్రి శ్రమిగృంథి కుష్టా 

పస్మారకి ఫీననే స్నీగ్గస్విన్నో తమాంగస్వు ప్రాకప్రుతౌవకి స స్య చ 

నివాతశయనస్థాస్య జశ్రూ "జతూర ర్ధ్వం స్వేదయే కూన 15. అథో క్రానార్థి డే 

హాస్య పాణిపాజే ప్రసాకతే, కించిదున్నత వాద సర కించి న్తూర్ణని నోమి 

తే, 16. నాసాపుటర విధాయెకం పర్యాయేణ సిశే పచయేళ్, “ఉస్ణాంబు 

తప్తం ఖై వజ్యర ప్రణాత్యా. | పీచునా కథ 17, ధశే పాధలేలస్కం 

న. 

వ శ ల 
గూ రకమ 

“క వ క. 
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థహస్త కర్తాది మర్షయేత్, శనై రుచ్చింఘ్యు నిష్ట వే త్పార్శ (యో 
రుభ యో సతః 18, ఆభేవజత్షయా "దేవం ద్వి శ్రీ ర్యా నస్య మూ 

చేత్ , స్నేహం విరేచన స్యాంతే దద్యా డ్ష్లోపాద్యపేక్షయా. 19, 
శిరోనిలేచన ద్ర వ్యములతోను న్నే వాములతోోను శిరో విరోచనము లకీప్పించవల 

యును. శిరోభారము శూలమున్న గునవి దీననశించును, ఉతానమగు సగముళరీరము గల 
వానికి పొణిపాదములం న్వేనము నిెందింపవలయును, ము ముక్కురం ధ్ర ధము నొకదానిని 
మూసి ఇండవదానిలో వేడినీళ్ళతో క లిపినమందును పోయ వలయరు. పీమట కాళ్లు 
ప్క.ంధయు చేతులును మర్భింపవలయును, ఇట్లు జివధిఅయిపోవునంత వజ 23 
సార్లు చేసి విేచనము అయినవిమ్వట నోషాద్య పేతచేత స్నేహమును తీసికొనవలయును, 

ర నస్య విధియందు కాలపరిమాణము. భా 

న్లో, తస్థ్రహ+ త్ర త్త హా చ్చ సవ్తాహం న్నహశర్ష్య సమాచ 
"శీత , వీకొహాంతేరితం కుర్యా ద్ర "జే చనం వరస స్తథా. లి, సమ్య క్ని 

సుఖోచ్ళా షస స్వప్న బోభాక్షి వాల నం్కరూ నే కీ _స్తబ్దతాళోజూో నాసాన్యే 
మూర్గశళూ న్య తా, 21, స్ని గ్టైతికండూ ర్గురుతా ప్ప సేకారుచివీన సా 
సువిర శ ౭కీలఘుతొౌ వ శ్రశీస్వర విళుద్ధయ:. 22 దుర్విరిే గదోచ్రేకః 

_తూమతాతివినేచిఆ, తోయమద్య గర న్నేహవీతానాం పాతు మళ్ళ 
తాం. 28, భుక్తభ క శిరఃస్నాత స్నతుకామస్తు తాస్ఫజాం, సవలీనసరో 
గొ _రృసూతి కాశ్వాసకాసినాం. 24 శుద్ధానాం ద ర్తవ నీ _చగునాం తథాబా 
రవ దుర్గి నే, అన్ఫ త్రాత్యయిక వ్యాధా నైపాం. నస్యం ప్ర వ యోజ 

మేల్. 25. న నస్య మూనసప్తాట్వే నాతీశాశీతి వత్సర్కే నచోనచ్యా 
దశ ధూమః కివలో నోనపంచమే. 26, నళుద్ధి రూనదశ మే నచాతి 
కాంత సవతి), ఆజన్మ మరణం శ_స్తకి ప్రతిమర్శస్తు వ ప _స్పివత్ , 27, 

భభ  మూజేనికోట్రులకు నని వడురోజులకళాని న్నేహకర్మ ర జేయథ'ెను, ధినము 
మాజ్బేదినము శిరో రేచనముం జేయవలయను. చక్కగా విరేచన మైగందునకు కనులు 
"లేలిక యిచ్చుట ప కఫస్వరము శుద్ధముగా మాయట చిస్నామలం, దుర్విర క క మునందు 
గద్య జ్ర? "కాదులం చిహ్నములు, వే జేంద్దక్షయం దును ఎనుబది సంవత్సరములకు :మెనను 
వస్యమును మేయరామం పండ్రై౭డు సంవత్సరము లకు లోఖ్రగను ధూభయును" కేయరా 
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దు. పదిసంవశ్సరయులలోప్రనను డెబ్బది సంవత్సరములు దాటినను శోధన చేయరాదు, 
అ శ ఆక, కో శాన్ అర్య నద, ఆజన్మమర యను సృతిమర్శము ప స్పివలెనే శ్రేష్యమె: ది 

వ న్ అల అ “ళం షి "నా, ఇట్లు చక్రద త్రయందు న స్యాధికార ప్రకరణము ముగి చెను. 

(a Ct) 

౭౪, ధూమాధికారను. 
అ ధూమార్దులు, తదుపాయములు, "a 

శ్లా. పయోగకః స్నెహిక శ్చ ధూమో వై నేచన స్తథ్యా కాస 
పహాదో వామసి శ్చ ధూమః పంచవిధోమత$. 1, యిజు త్రికోక ఫలితం 

కోలాస్థ గ ప్ర పృమాణిత., వ స్టినేత్ర సమ ద్రవ్యం సామే వ్రళ్యతే 

2, సార తుంగ యుతి, పూక్షో హస్తః పాయోగికాదిషు, నేత్రే కాస 
చే త్యషీంకహీ నః నకి _ దగాొంగులకి, శి. జుొషధై రక రికాం కృత్వా 

శరగర్భావిశోషి. ఆ Cc, పగర్భా మన్న సంప్లు ష్టం కతా ధూమం కిక 

న్నగక శ, వ _క్రేతైన వమే ద్ధూమం సస్తో వణ వా వీబన్ ఉరః 
కంక కే దోచే, వక్త్రేణ భవ మావీబేత్. రనాసయా తు వీజీ దో 

మే శిరోధ్ఫణాతీస ఫంశ యె, గండ్ర రకువ్ఫతగ్యర రి రికి ప్రాయోగిక 

మతా. రిం న్నేహిశే తు మధూచ్చిస్ట న్నేవాగుగ్దులుసర్డకె క | గో నిరోవిచే 

చనద వైర ర్వర్తి శై పరేచనే మక్కా 7. కొస మై శేవ అసమ వా 

మనై ర్వామనీ మతా, యోజ్యాని వీత్తరక్తా ర్తి విరకోదర మేపిష్లు 

8. తీమిరోర్థ్య్వానిలాభ్ఞాన రోహిణీద త్తవ స్టిమ, మత్స్య వ మద్య వధిత్షీర 
నద ద్ర న్నేహాపపాశిషు. 9. విర స్యభిహ శే పాండురో గే జాగరితె నిశి ం. 

ర కరకాం కారిక _సృ్టూర్భామద మోవాకృత్. 10. ధూమోజఒ 

కాలేఒతివీత* వా తత్ర శ్శ్రో ఏధి రితి _వతద్దూమవిధాసం తు 

లేశతః సం ప్రశాశితం న | రై 

-ప్రాయోసమ స్నెపీకము ధూమకు వైరోచనము నోమనము నని ధూమము 

అయిటు విధముల, ఫోమలమగు తి త్రీకోషఫల "నంతయుండి "పఅసగంజం్ర ప్రమాణ 

“ముతో వసి నీశేశ్రయులో సమానమగు" ధూమము వలన చేత ముల్లు 'శ్రేష్టము౬గునుం ప్రా 

యోగ కాధులలో మయుప్బ దిన్న ర అంశలుగలిని పూర్ణమైన ఫో త్ర ప్రథాణమున్లు. పవాస్టో సఫు 
ఆటీ 
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రమగు శే త్రరోగమునందు శ్ర శ్రిలశోహీనమగు దశాంగులమును ఓపధులతో వ త్తిని చేసి 

నిషులోనంటించి ఆసౌ'గను నోటినుండి పీల్చి ముక్కు గుం డావదలి పెట్టవలయును, జటా 

మృుకుత్తుక లలో” నలసమ స్ట 'సరోగ ములకు ఛొవామును త్రాగ వలయును, ప్రాయోగః ధూవుషఘు 

నందు తగరము కోస్టు లేకుండను ప్నెపహాక కమున శే నెమైనము న్నే పాము గుగ్గులము స్ట 

కములతో ను వై రోచనమున ందు శిరోవిగో చన ద్ర వి కలతోను న తిని చేయ వలయు 
అలల 

ను. సీత కాదులందు దీని నుపయోగింపరాదు, తిమిశములు మున్న గువానియం డ 
అవే ది 

tN 

పయోగింప నలయును, ఇది ధూమవిధానము. లేశ రగా ప్ర కాళమ6 జేయంబడినది, 

స = ఇట్లు చ శ్ర ద త్రయందు ధూనూధి కె ర ప్రకర అము సుగిెనిను, 

ET 

౫. కవలగంగడూహాధికౌరము, 

' వం కీ వలగంయూ సధారణాస్ట్హలు. రా 

w క. స్నేపహీకో వాతి స్వాదుకీతైః ప్రసాదన్కి విత్తే 
కట్యన్లులవలైః రూమ! సంశోధ నః ర్ు 1, కసాయస్వ్యాదుతిశక్తై శ్చ 

కవలో రోపణో వ వశే, సుఖం సంజూర్య తే యాతు సా మాత్రా కవ లే 

పతా. 2. అసంచార్యాతు యా మాత్రా గండూపే. సా పక్టీర్తితా, 
శవ చ్చ: ధారణ యోయం యావ ద్ మృప్పవ_ర్హనం, కీ. పున ఖా 

లో దోపి. దాతివ్య సథా మె ద్ర  ఘృు తా దిభిక వ్యాథ రపచయ సుప్త 

వైవ్రోద్యం పక క్రలొఘవం, శ ఇంద్రియాణాం వసాదళ్చ కవలే చద్ది 

-లక్షుణం దాహాళ్ళష్ణా వ వణాన్ హని మధుగండూపధారణం, 5, ధో 

న్యామ్లు " మాస్యవై రస. మలో చార. ధ్య నాళ నం ' తదీషల్లవణం నీతం 

ముఖకోవహరం పరం. 6. ఆశు కరాముగండూహో భినత్తి ౫ైవ్షణశ్చ 

యం, సుసే హితం వాతహారం ,లేలగండూ వథార ణం, 7. 

స. స్నీగ్గములు నుష్టయులు నగువానితో, స్నెహ్కము పీ_త్రయు స్యా 

'దువ్రలును శీతలములగు వానితో ప్రపొదనఘులున్కా కథమునందు రూతుములగు ఆన్లుల 

_వపణముఖతోను సంశోధనమున్గు, చేయంప వలయును. , కహాయస్యాదుణి కములతో శబ 

“మును చెట్ ధరింప "వలయును. సుఖసంచారముగల మౌత్రహితక రము, సంధారము లేని 

జే గండూపుముోనందు ధరింపవ లేను. దోషము లుండునంతవటిక్షు మాత్రమే దీనినుప 

ఇూగంపభలయు ను, ఫిమట కేస చేయి మున్న గువ్రానితోన్సీంకొక దానినీయ వలయును, 
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ఇంద్రియములు శాంతముగా నుండుటయే కబలనోగమునందు శుద్ధియని యొటిగునది. 

దొవాము తృష్ణ వ్ర ఇరు మున్నగునవివశించును, థాస్యాన్లుయు నోటీవాసన అరుచిని 

పోగొట్టును, అండుకొంచెము ఉప్పువైచి చల్లార్చినేవించిన ముఖశోపషలను పోగొట్టును 

ఇూరాన్లు గండూ పము తత్త ఇమే శ్రేష్యములను పోగొట్టును. వాతమును హరించును 

ఇటు చక ద తయందు కవలగం డూ పొది కార పకరణము ముగిసెను, 
నో Wd) ఎంబి గ 

ఢి భయమని 

_ఆళ్చొ . త నాంజనతే ర్పృణపుటపా కాధికారము 
ఇధి ేత్రరోగ ములకు అశ్నో్యోతనము. ధృత. 

న్లో, సర్వేపా వుకరోగాణా మాదా వాళ్ళో పతనం. పీతం, 

రుకోద కండూనురాసు గాహరాగని బర్హణం, 1 ఉపం వాతే కఫేచో 
—0 ఎట Do యె రం 

వ్యంతచ్చీతం న కపి త్రయోకనివాతేస్థస్య వామేన పాణినోనీ లలో చనం, 
౯ DD 0 థి అ ర 2 

2,.శుక్రై ప లంబమా న్వేన పిభునరాల్న కనీనశ్సే దశ ద్వాదళ్ _వాఖిం 
—0 (UU) | 0 2 . 

దూన్ ద్య గ్పింగులా దవనేచయేత్ . 8$ తతః వమృజ్య మృదునా చేలేన 

కఫవాతయోః, అన్యేన కోన్టపానీయప్లుతేన న్వేదయే సృదు. ఓ అ 
తుుపతీశ్షం రుగాగదృజ్నూ శాయాత్నీ నే చనం, అకిలీతం తు కురుతే నిసో ' 

అ జ ఎర రః ష్ ఘర డ్రి త్ర హ ద సంభ వెదనాః,5* క వర్గశాం ఘర్షం త్రిచ్బా కేం మేహ 

అచ వాస, 1 ౧ నంగ పుర స వ్ 

నం బహ్ము నికారవృద్ధి మత్వల్పం సంరంభ మపరసృతం, 6. 

అన్ని నిధములగు నేత్రరోగనములకును తొలుతే నాశ్సో సతను చేయట మంచిది, 

ర కము జదకముజిల కన్నీళ్టుగారుట మంట ఎజపడుటలను పోగొట్టును, వాతమునందు 
rs ca (ఆ | , 

ఉహషముగను కఫయునందు నుష్వము*ను ర కపి తములందు చలగను ఈయవలయును, 
సక గో | న 9 0౧ . 

గాలిలేనిచోట, చేలితోక టిని తెఅచి కనుగ్రడ్డునందు బాడవగు పిచువ్నర్తిచేత పది 

తనిగుడతో తుడిచి వెచ్చని నీటి 
0 (ns తా పండ్రెండు బిందువులను చేయవలయును, పిమ్మట మె 

తో కాచి చెమటను పుటింపవల యును, 
బాశ టె 

వక్షప్థై(్రై సే త్రమలమున కంజనములు, ఫీ 

మ్ నం యా 
నో, అభాంజనం ఫొద్దతేనో స్తత మాశతాళ యి మృలే, పళ్వలిం 
౧౧ థి శ 2 స్త 

రి > కా ఆమ్మ్ అదం అచ అ క్త 

డూ © . 7 మందఘురాసురాగగే గేల్పర్ భా ర్థ కం మవైచ్చిల్య వీచే 7మ ఘుర్చాస్త ! షప్త 

షు న్ 9 " న D ప a ల్. శ pO స 

'యోజ్యం ఘనదూవి. కే, లేఖనం దోపణం దృష్టి ప్ర స
ాదన మితి త్రిధా, 8+ 
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అంజనం లేఖనం తత్త కపాయాన్లుపటూషశణై క రోపణం తిక శె ర్రవై § 
యై “౧ ద్ర 

స్పా పదుశీతై తె; ప్రసౌదనం, 9. దశాంగులా “తనుర ల్యే శ లాకాముకులా 

నన్నా పశస్తా ననే తామా రోపశే కాలలో పాజా, 10. అంగులాచ 

సువర్షో త్రై రూపజూ చ వ్రసాదనే, విండోరస శీ యా చూర్లం తీథై 

వాంజనకల్పనా. 11. గురౌ మధ్య లభకా నచ్చ తాం క్రమేణ 

ప్రయోజయేత్ , అథానూసీీలయ నృప అంతఃసంచార యే చృనై!. 

12. అంజిలే వర్శన కించి చ్చాలయే వైన మంజనం, అపేతొవధ 

సంబంధం సిర్వ్రజం సయనం యదా, 18, వ్యాధిదోపం తు యో 

గ్యాభి రద్భిః ప వశ్రూలయే త్తదా, దతీ.ణాంగుస్ట కే నాతి తతో వాముం 

సవాససా, 14 టోర్ష ర్ధ్్రవర్షని సంగ్భపహ్యా శోథ్యం వామేన చేశరత్ , 

నిశి స్వప్నేన మధా[ప్నా పొనాన్నో న్లగభ స్తీ నభీః 15. అతీరోగాయ దో 

పాస్సు్యు ర్వర్ధితొ ల్పీడితద్రు తాకప్రాత స్పాయం చ తచ్చార్నలె లై వ్య, శే శ్ర 
య. 

ఒతోఒంజయీ త్పదా. 16. కండూజూ ద్యేఒంజనం తీళ్లం ధూమం 

వా 'యోజ యే త్సునకి తీమంబునా భి తోప్పేతు కూర్లం' వృత్యంజనం 

హితం. 17. 

పరిశుద్ధశరీరుని చేత్రములో మలముండిన చో పక్యలక్షు ఇమ కొలదగావాఫు 

దురద నీరుగా రుట నున్నను “అంజనమును వేయపలయును. లేఖునమని గోపణమనిదృష్టి 

ప్రసౌదమని అంజనము మూడువిథధములు,. వీటిలో క సాయయులు అన్హుములం మున్నగు 

వానివలన గీచుట లేఖ వమనంబడును. కటువులగు నాసధులతో చేయునది గొ పణమయు* 

ప్రసాదనము నిచ్చువది అంజనమనంబడును, పదియంగుళ్ల ముల వాడవుగ లిగి నడుమ సన్న 

గిలి ముకుళ్లీంచిన అ గ్భయు గలరాగికడ్డి చేఖినమునకు శ్రే స్థయు,  రోపణమునగు ఇట్టిదే 

ఉ క్కుదిశ్రే, ష్టము, ఒక అంగులనుండిన బంగారు దిపృసాదనమునకు శ్రే శ్రేష్టము. దోష, 

ము ఎక్కువగను అఘువుగనున్న డినిని వ్రయోగింపవలసిన నది. ఛత్ర పలను "తెజువక 

యేలో పల, త్రిప్పవలయును. వీవుట కన్నులను. తెచి కడిబొటన్ వ్రేలికి గేటుప్పను _ 

దాని నె త్రో పెట్టి ఎడమ వే లితో శోధింపవలయును. రాగులు ని నిదుకచుటలోను మ 

ఛ్యాహ్నమున అన్న పనసలు ఉ ప్పకిరణయులం వీటితోను అక్షిరోగమునకు వలయు 

దోషము పెలుగుగు కనుకను కబాధతోొలగు టకై ఫూద్దుటను సంజవేళను అంజనము 

ను జేనీకొనవలయను, దుజద మున్నగు రో గములన్ని యు నశించును, 
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థి తేర్బణాము, . థ్రిత్రా. 

తో నాంజయే ద్భీత వమిత విరికాసిత వగితే, కృద్ధజ్వరిత ధా ర్త 

తాకీ శికోరుక్ శోవజాగశే, 18. అదృష్తేఒర్కే శిరకస్నా కే. కే 
యో | గ్థూమమద్య యోః, అజీశ్లే ప్యర్క_ సంత స్తే దివాస్వప్నే నే. 

19. నిర్వాతే తర్పణం యోజ్యం శుద్ధయో గ్లూర్భ కాయ యోః, కాలే 

సాభారశే ప్రాతః సాయం వోత్తానకామినః, 20, యనమా షమయోాం 

పాలీం చత్రకోణా దృహీకిసమాం, ద్వ సంగులోచ్చాం దృుథఖాం కతా 

యథాస్వర సెద్ధ వమూవనపేత్, 21. సి ఏగమోలి తే నేత్రే తపారిబు ప్రి 

లాయితం, నక్వాంధ్య వాతలిమిర కృచ్చ్రక్రోఛాధి శే వసం, 22. ఆపకూ 

గ్రా దథోన్న్మే పం శనకై స్తస్య కుర్భతకి మా మాతాం విగణయే తల త్రీ 

వర్త సంధిసితౌసి సితే 28. దృష్టై చ కృమకోవ్యాథా సత్రం త్రీణి వ 

పంచ చృ శతాని స _ప్హచాసా చ దశ ముం'ే నిలే దళ. 24, పిశ్తే హల్ 

స్వస్థవృ శే చ బలాసే పంచ ఛారయేీత్ , కృ త్వాపాంగే కతో ల దారం 

న్నహం పాలి నిగాలయేళత్ , 25. వీబే చ్చ ధూమం? చేకేత వమ 

రూపం చ భాస్వరం, ఇక్ధం ప్రతిదినం వాతే పిళ్తే త్వేకాంతరం ఘే 

26, స్పై చ ద్వ్టంతరం 'దజ్యో దాతృశస్త రతి యాజ యేత్, ప్రకాశ 

తృవముళతా స్వాస స్థం విశదం లఘులోచనం, 27, 

ఫీకులు వమితులు విరి కులు ఆళి చేగితులు అంజనమును చేసికొనరాదు, రుద్దు 

లం మున్నగువారును వేసి కొనరాదు. నిగ్వా తస్థలము నందు శుద్ధ ములగు తలళరీర ములకు 

తర్పణచిక్రిక్స చేయవలయును. సాధారణ కాలములో ప్రాతః కాలమునందు గాని సౌ. 

యం కౌలమునందుగాని వెల్లలపరుండిన వానికి యనమాషని కాగ మైన ఇండంగుళముల 

వ త్రినిచేని నేతిని వేడి నీట్రిలాగుని వేసి కంటిలో వై చి కొనవలయును. టకీకటి వాత. 

ము తిమిరము మున్నగునవి అన్నియును నశించును. వర్ష సంభులయందు మాత్ర లను 

తెక్కి_౦పవలసినది, ధూమమును త్రాగ వలయును, వ్యోమరూపమగు భాస్వర మును మాడ 

కూడదు, ఈరీతిగా చక్క నగువజికును వాతపి త్తకఫములలోను స్వస్టతయం నును. చేయు 

మండవలయును, 

అథి పుటపాకము. శు 

వ్ త్వ విపర్యయోజళ్ళ శే తృప తొళ్లెష్షజా కుజక్కి: పుటి 

పాకం ప్రయుంజీత పూర్వో న్నే స్యేవ సక్షును, 25 వానే న్నే వాసః 

8] 
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సాదనః. 29, బిల్వమా తం పృ క్నిండం నూంసభేవజకల్క. మోక 

ఉరుబూక వటాంభోజ ప్ప స్నెగ్ధాదిషు క్రృమూత్ . 80. వేష్టయిత్యా 

న్ఫుదా లిప్తు ధవధన్యనగోమయెః, పే త్ప్రన్ప్పె రగ్నా్యభం సకం 

నిప్పిడ్య త ద్రసం, 81, నేత్రే తిర్చణవ ద్యుంజ్యా చృతం ద్వే త్రీ 
._ఛారయేత్, లేఖనస్నేవానాంత్యేషు కోస్టా పూర్వో హిమోఒ పరః 
82. ధూవుపోంతే తయో రేవ యోగా స్పత్ర చతృ ప్రివత్ , తర్పణం పుట 

పాకం చ నస్యా నక్షేన యోజమేత్. 88, యావం త్యహాని యుంఖీత, 
ద్విగుణో హాతభా గ్భ'వెత్ , 

శ్రేవ్షసహా తే లేఖనో మతః, తృడ్ శొర్బల్వేఒనిలే పిత్రే రే స్వనై వి 

ళ్ళ ప్పమైన పిమ్మట స్వస్థము గాను నుందరము గాను ేలికా-గాను "నేత్ర ముండును. 

లేనిచో నిందులకు వివరీతలతణములను కలిగియుండును. సూర్యో క్షములగు "అప్పలకు 
పుట పొకమును (వృయోగింపవలయును, వాతసహితమునకు న్నే హానమును శేష్మసహిత 
మునకు కేఖునమును డాహాదౌర్చల్యము వాతేము పిత్తము రక్తము వీటి యందు (వసాదన. 
మును చేయవలయును, బిల్బమాల్త్ మును మాంనభేషజ కల్క.ములపీండమును ఆముదపు 

ఆకులు మత్రిఆకులు తామరఆకులుతో చుట్టి మట్టినిపూసీ పక కము చేసి ఎజ్జగా నిప్ప 
వలె పక్యముకాగానే ఆరసమునుతీసి కంటికి తర్చణమువలెచ్దే గెండుబొట్లు ఉపయోగిం 
పవలయును, లేఖనన్నే వాన ప్రృసాదనములలో తోలి ఇండును కోలదిపాటి కీత్ ప్ల 

ములు కలంగునట్టు గా తర్పణ చేయవలసినది. ఎన్నిదినములు దీనిని నేవించునో అందు 
లకు రెండు శెట్టదినములం పథ్యముశు చేయవలయును, . . 

ఇట్లు చక్ర ద త్రయందు ఆశ్చ్యూతసూంజన పుట పా కాధి కార, ప్రకరణము ముగ్గెసిఫు, 

.. ౭. శిరావ్యఛాధికారము. 
~అధ్రి కీరాస్యధమునకు అధి కారులు, ద్రిజా- 

తో అథ న్నిగ్ధతనుః స్నిగ్ధరసాన్న ప్రతిభోజితం, ప్రత్యాదిత్య 
ముఖీ స్విన్నో జానూచ్చాసననసంస్తితః. 1. మృ దుపట్లాత్తకో ఇంతో 

యి లు లాం. 
జానుస్థావితకూర్సర 8, అంగుష్ట్రగర్భముస్టి భ్యాం మన్యే గాఢం నివీడ యేల్, 8, దంతసంవీడ నోత్కాస గండాధానాని బాచరేత్, పృష్టతో 
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ర య్ చనం వస్త్ర మావేష్టయ న్నరః, కి కంధరాయాం పరి 

వ్సీప్వ " నస్యాంత ర్వామతర్జసీం, వవ ముకాప్య సధినా శరాం విభ్యే 

చ్చిరోగతారి 4 సభ్య ద్ధ్సస్తశరాం బాహా వనాకుంచితకూర్చ శే, 

బద్ధ్వా సుఖోపవిష్టస్య ముసి. మంగు సగరి ౪౦. ర్ ఊోర్ల ఏం వెధ్య ప్ర 

దేనా చ్చ పట్టి కాం చతురంగుఢే, పాచే తు సుస్థికేధస్తా జ్రానుసంఛే 

్నీవీడితే, 6. గాఢం కరాభ్యా మౌాగుల్భం చరణే తస్య చోవరీ, ద్వితీ 

యే కుంచి జే కించి దారూడే హా స్తవ. త్రీతీ& 7 *. బధ్యా విభో భి చ్చిరా 

మిట్ట మును కే కెవి కల్పయేత్ , శేషు "తేషు వృజేశెమ త్ర త్త దం త 

ముపాయవిల్ , 8, తతో ఏొహిముఖం వ్యథ్య్ ప్ర ప,బేశే న్యస్య క పీక 

మేడ్, అంగు తీర్థ నిభ్యాం తు తలప పృచ్చ్బాదికం భిషక్, 9, వాము 

హా స్తేన విన్య స్య క్షోశారీ మిత శణ త్కు తాడయె నధ్యమాంగుల్యాం 

గుషవిష్టబ్ఞము క యా, 10. మాంసలే నిక్షీపే ck న ష్రచళ్యస్యం వ్ర్హం 

మా తకం, యవార్థ్ మస్థ్నా ముపరి శిరాం విధ్య న్కు_ళారికాం, 11, 

"సిరా ప్యథలను చేయనప్పుడు స్నీగ్గతనుండును స్నీగ్గములగు రసములనన్న మును 

భుజిం చెడే వాడును సూర్యుని కెదురు గా పదాసనముతో హారచుండి శౌోమ్మటు జెట్టబడిన 

వాడే మృమపట్టా త్తకుండై శాంతము? 'అవాడై 'ముడిచికొ నిన విడికిల్సితో గట్టి గానొక్కు- 

వలయును, దంతనంపీడనము ఉతా్య.సము గం ధా జ్తానము వీనిని చేయవలయను. వెనుక 

వైపునకు కట్టివై చి బట్టను శుట్టవలర్య్ను. కంధర యందుంచి ఎడమతర్ణని వలి నె స్త్రి. 

వాడ్ని ఛేదింప వలయును. ఇ తక్కినదియును. 

కి రశ్తాతిస్రానములకు శవ సూపాయములు.' జూ. 

న్లో అసమ్యు గస్తే సృవతి. బై ల్టవో్య్టవనిశాన తై ణేక్కీ సాగార 
— తా -ా 

న్ని 

ధూమలవణ తెలై “గహన చ్యాకాముఖం. 12, సమ్య క్రవృ త్తే కోళ్సే 

న _తైెలేన లవణేన చ అశుద్దో ఒలినోప్య సం న ప్రస్థా, కాడు 

త్సరం, 18: అతిస్తులే'. .& హొ నత్యు స్పా ్ర్ 3 బొపణా 'హ్యానిలామం. -ః 

కత్రాభ్యంగరనక్వీన ర క్తప్పానాని. భేషజం.” 14. స్రుతే ర శ్తే.శ నై. .ర్యం 

త్ర మపనీయ హీవమూంబునా, వతొల్య లై తైలప్రోతా క్షం "బంధవీయం 

నొరాముఖం, 15. అశుద్ధం సానయ్ ద్భూయః సాయ మహ్న్థప్రరేపి | స్తా 
వా, రో ర్వతిష్టతి కప ర స్తంభనీ మాచే కడతాం 16 శక్తి ల్ | 



844 చక్రద శ్రా. శీరావ్యభాధీ కారము, 

ప్రియంగు పత్తుంగ మూవ యపస్ల్యాహ్యా గ గైరికె! , మృత్క_పాలొంజన 

మావు మసీశ్రీ రత్వగంకునై ! $e 16 ఏిచూర్ల యె ద ఏణముఖం పదృకా | 

టిపీమం విబేీత్ , తామేవ వా శిరాం విధ్య ద్వ్వ్వథధా తృ తనా దన 

తరం, 18. శ రాముఖం వా త్వరితం దా త్తపశలాకయా సశేష 

మ ప్యసృగ్ధార్యం. నణాతిస్తుతి మాచ ేత్, హరే చృ్యృంగాదినా శేషం 

పసాద మేథవా నయేత్ 19. 

రక్తము చక్కు. గా స్త్రవింపకున్న + పో థొంఠిమిరియములు వీప ప్పర్టు పసపుతగరము 

గృహభథూనముము వీటితోశిరలను లేపన చేయనలయును, చక్కు గా ప్రవించు చుండిన 

వేడినూనెతో 'గానిఆఉప్పుతో గాని అశుద్ధమగు రక్తమును ఒక త్తి 'వెడలింప వల' 

యను ఎక్కువగా ర క్షా స్ర వించిన చో మరణమును భయంకరము అగు వాతవోగము 
ఇ వాదీ థ్ 

శ 

గాని పుట్టుచున్న ది, అప్పుడు అభ్యంగయు మాంసరసముపాలు ర కమువీటిని సేవించుట 

మంచిది. .ర కసావమె: వీమట' కటును విప్పి -తెలముతో తడీఫి నాడులను కటుకటుట' 
td మా ఆట్టే రు ర టట 

. యుక్తేమము. ర క్తకు నిలువక పోయినచో శీఘ్రురుగా. ర రక్తము స్టంఖించు. చికిత్సను. 

చేయవలయును. + లో ధ్ర వ ప్రీయంగువు ర క్షచందనము మినుములు మయథుక ము గైరికము 

వీటిచూర్ణముతో పద్మ స సపామమును క్రాగవలయును. 

త ఆరి వేథనస్థానములు, ఫా . 

వో, నుర్మహా సే యథా సన్నపు వ చేశే వ్యధ యే చ్చిరాం, నతూన, 

సోడ శాతీత స నప్పు ప్పత్యబ్దన్రుతాస జూం. 20 అన్నిగ్ధాస్వది తాత్యేర్థ స్వదితా 

నిలనోగిణాం, గర్భిణినాతికాజీర్ల వీత్ర్తాస శ్వాసకాసిసాం. 21, అతీసా 

రోదరచ్భర్లి పండు సర్వాంగశోవి.ణాం,  న్నేహపేతం ప్ర ప యు న్తేవు తథా 

పంచను కర్త సు. 22, సాయం గి తాం థీరాం విధ్య న్న తిర్య  క్నాప్య 

నుల్జితాం, నాతో స్త నాళార్ర రంల క ద్లదాత్ . 28, 

నార్ష్యుష్తశితం లకు ఘుదీపనీయ ప కసే హీంత్ర మన్న పా నం, తదా 

శరీరం వ్ ల ను; వప మ చ రశుణీయః?, 24, నరో 

లా ర్రౌ దశర చేపీ, మాసం భవే దాబలలాభతోవా న క్ 

వ కేద్ర య మింద్రి యార్ధా, నిచ్చంలే మన్యాహతళ క కివేగం. క్లిక్, 

ఖోన్యతేరివుస్టి బలోపపన్నం, నిళుద్ధర క్త కం పురుషర్న'వధ్గ, స్త. 

oe 
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_ ఆం ఛ్ తాత్సర్య్టసపాతము, 645 

మర్త్య హీ నములు సమీ పప జేశము నందున్న వియగు నాడులను ఛేదింప వలయు 

నుం పదిఅర సంవత్సరములకు తక్కు_వగాని డెబ్బది సండ్లకు మించిన, ర క్షస్రావ రోగు 

లకును గర్భిణీ స్రీ లు మున్నగువానికి నాడులను ఛేడింపరాదు, ఇక్టైగ వస స్మ వర్ణము 

ప్రస న్నేంద్రియములును ఇంది యార్జ ములను కోరుచున్న వాడై పురుషుడు సుఖాన్ని 

తుంజె బలము కలిగియండునని యందురు. 

ఇట్లు చృక్కద త్తయందు శిరావ్య భాధి కార క్ రణను ముగి సెను. 

ఈము. పాలలో 

౭౮. సుస్థాధికారము. 
(గ్ర దినబారవిథులు. థ్ధిత్రిజా- 

శో బ్రాషా ప ముహూర్తే ఉ త్రిశ్నే ప్ఫే త్సుస్థో రతార్గ మాయువహ్యశరీ 

.రచింతాం నిర ర్ట కృత" చవిధిః తతః 1, ప్రాత 'వృక్వా చు మృ 

ద్వ గం కపహాయకటుతి కక రాభ కు యె ద్దంతేప పవనం "పంతము ంసాన్య బాధ 

యన్, 2, నాద్యాదజీర్ణన మధు ఇస కాసజ్వ రార్టితక, తృ సా స్వ పాఠ హ్మ్ 

న్నే త్రశిరఃక ర్రామయీో చ తత్. 8. నౌవిర మంజనం నిత్యం హీత్ర మతః 

వ యోజయేక్, స పా రాత్రేష్టరాశే, వా సావణారం రసాొంజనం, Wt ర | ల లు a ఫి 

తత్రో నావవగంకూవధూ మోతాంటోలభా గృ వేత 'తాంబూలం క్షత 

విత్తాస స్రృరూమోత్కుపిత చమ్రపాం, ర్ వివమోశ్యామదార్తానా ' మ 

పథ్యర వావీ శోపీ.ణామ్. . 

బ్రాస్తముహూ క్రములో లేచి అయుష్యరతు ఇమువ క్రై శరీర చింతనమును చేసి 

శాచములను తీర్చికొన వలయును, పొద్దుట కోమలమును క పాయ కటుతీ కములు గలది 

యునగు నసాహారమును భుజించి పండ్ల గుళ్లకు న్ొషి లేకుండ తాంబూలమును శేవింపవల 
యును, అజీర్ణము nS) శ్వా స'కా సములు జ్వరము. జాహము ముఖపాకము వ హొ ఏలినము ' 

చే త్రరోగము శ్రిరోగో గము కర్లరోగము కలవారు దీనినిభశ్షీంపరాదు, సొవీ రొంనజమును 

జ వ్ర తినిత్యమును కంటికి పెట్టుకొనవలయును, వడు రోజులకు" ని లని ద్ రోజాలకు 

సాని మలము పోవుటతై. 'రసాంజనమును సేవింప వలయును, ప్ఘుట "తాంబూలము 

న్వస్యము మున్న గువానిని 'వేసికొనపచ్చున్లు. శ్షయ పి త్త క్రేము రూక్షఉక్కు-పిక వే త్రకు 

లః. -ఆసరాగాక్షంటి జభ్యులుగల భోరు మాత త్రము. తగంటూలమోను నభులరోయు చ తూ 

+ 



646 చ్ క్ర దత్త=ాణా నుస్తాధికారము. 
న. 

| వ అభ్యం గాదులు, వూ 

న్లో అభ్యంగ మాచ "రన్నిత్యం సజరా శ్ర, వువాతిజాాం, 6, న్స్ రం 
య 

శృవణపాటెషు తం విశేషేణ నీలయీత్ J చాప్యోభ్యంగ (రి క్రి కఫగస్తక్ళ 

తిసంళుద్ధ్య జై క: 7. శరీరచేఫా య్లూ వేష్షా పైర్యాన్లా బలవర్షస్కీ బే 
లం రి ని. యి య థి 

హవ్యాయామసంఖ్యా ౭ గామా త యా తొం సమాాచే*ేశ్ , 8, వాత్తేప్ప 
|| 2 

తామయోా వెలో వృద్దో జీక్తీ చ "తౌాం త్యజేత్ , ఉదర ౦నం తీఖు 
శే ఛి 

ర్యం తతః స్నానం సమాచ చేతి, . ఉస్లోంబుసొధికికొయస్య సరమేకో 

బలావహశీ తేనై క్ వ తూ త్రమాంగ స్య “బలహ తాళ చశ్షుహోః, 10. 

స్నాననర్తిరచే కన్య రొ గిగాతిసారివు] ఆధ్ధాన వన సాజీర్ష: ర్రభు క్షనత్సు చ 

చా 

గర్ తం. 11 నిచరోమనఖశ శ్ర న్నర ర లాంఘోములాలయ సి స్నానశీల; 

నసురలిః సుచేహో నిర్గ లాంబ 8 £12. భాం యె త్పతతం వస్త్రం రత్నం సిద్ద 

మంత్రీ మహోౌవధికి, 

న అభ్యంగమును శ్ర తిదినమును సేవింపవలయును. ది పృద్ధత్వ మును పరి శో మను 

పోగొట్టును. తల చెవులు కాళ్లు! ,వ మున్నగు వానికీ అభ్యంగ మును ఎక్కువగా చేయవల 

యును కఫగ్ర సులు శోధన చేసి కొనినవారలు అజీర్ణము గ లవానలు నీరు బాహ్యాభ్యం 

గనముం జనో నటమంచిది. దేహా వ్యా యాదాముల ల చేత దాని నుపచరింపవలయును 

౮ 

 జింపవలయును. నలుగు ఫె పెట్టికొని స్నానమును' చేయవలయును. జేడినీశ్లతో అధః కాయ 

మును కడిగికొనుట మంచిది, శిరస్ఫును కూడని స్తైకడిగిన .కన్ను లకును శేశములకును 

చాతవీ త్తరోగముక లవాడు బాలుడు పృద్ధు డు అజీర్ణగోగి అభ్యంగనమును పరిత్య 

బలమునశించిపోవును. స్వానమర్జితే నశ్రాష్య రోనమునల వారిక
ిని అతిసారర గు 

నలచారికీని అభ్యంగనము మం చిగికొడు. పరిశుద్ద "జలములో స్నానమును చేయవల , 

| యును. నియమము" గాస్నాన నము చేయుచు పరిమళ ద (ద్ర “ట్రా లను శుభ్ర ములగు న్యస్త 

ములనుధరించి ప్ద ద్ధ మం్రములును . ఓషధులను శస ఇెట్టుకొనవలయును, 

. ఇత్ర గమనాద్యుపక రణములు, bm 

న్లో, సాతప త్రీపదత్రాణొ విచచే ద్యుగమాత్ర దృక్ నిశిచ్యాత్య 

యిశే శాశ్యే దండి హానీ స సహాయ నాన్, 18. జై హితం మితం కూ, 

ద్యాన్న వేగాన్ధారయేదృలాత్, నచేగితి' "న్టవార్యస్యాన్నాల తానని న 
_మామయం. 14. దశా పాపక ర్రాణి కోయవాజ్ర ౦నసై చర 

జజ 



- అంధ, తాత్పర్య సహితేము. 647 

కొ లేహీ తం మితం బ్రూయాదవిసంవాదిశే పేశలం, 15. ఆత వత్సతతం పే 

దపి కీటకి వీవీ లి కాం, రత్త నః వ్ర తికూలాని పచేషూంన సమా చేత్. 16. 

నక్తం దినానిమేయాంటి కళ్గంభూతస్య సం పత్తి, దుః ఖభా బ్నభనల్యే 

వం ౦ నిత్యంసన్ని హీతస, వ. 17, 

గొడుగు చెప్పులు ధరించికొని పరికించుచు నడువవలయును, రా శత్రు లేదిరైమైన 

నావళ్యకమ కార్య ముగ లిగచేని కొబ్లనుధరిం-చి వానిధెమై సహాయుని తీసికొన బయలం . 

వెడ లవలయును. జీర్ణ ముగుచుండిన చో ఫీతముగను మితముగను భుజింపవలయును, 

- తరపడశాదు, బలముక లదిటే?ము నణంపరాదు. సాధ్యమగు రోగమును పోనొ ట్రుకొ 

“Ef 

సి 

ఇష శేయపవ్రవే వేణికథకా_స్ఫృకం, ఉప్పస్వభ్యావై ర్లఘుఖిః ప్రానృతః నయనం 

ల 

నక. అన్య కార్యయునశై వేగిరపడకూడ దు, శరీరము వాక్కు_మనస్సు వీటితో ప పదివిధ 

ములగు పాపకార్యములను త్యజింపవలెను. సమయమునందు పాతముగను శ్ర, మాణము 

గను భుజింపవల యును, ఎవ్వరత ను విసంహాడముగా వరుననాడరాను. కనవలెనే అం 

దజను చూచికొనవలయంను. క్రీజములనె నను పిక్టీలిక ములనెన నిట్టులే చూడవలయును. 

తనన ప్రతిహలములన వానిని ఇతడ ఆవ్వరికిగాని చే చేయరాదు. నాకు ఇప్పుడీతీయిన 

రా త్రి ందివయులు గడ్డచుచున్నవి ఆని సన్న హికస్త ఎశియె దుకిఖింపరాదు. 

అద్రి బుతుచర్య, థితూ- క 

నో మాసై ర్ష్విసంఖై ఏ కాహ్మాద్యె! క్ నూక్ వడృతవి స స్టృతాకి 

బలినః ఫీతసంరోభా ధేమంతే తే ప్ర బలోజనలక 18, సవేతాతో పె హా మెస్సి 

గ్షస్వాద్వన్లులవణా న నోసాన్, గోధూమవిష్టమాంసేక్షు.కీరోల్లవికృతీః సు 
రాం, 19. నవమన్నం వసాం తలం కొదకాే ర్స సుఖోిదకం యు 

కష్ఫర్క-కిర ణాన్స్వె దం పాదశత్రాం చ. సర్వడా 20. సానవాశాజినకొ 

క 

అవేమి 

భే చేత్ , 21, అంగార తాప సంత క్రగర్భభూ వేళ ని క్రియాం, వీవరోరు స్తన 

శొ ణమాలింగ్యాగురు చర్చి తాం, 22, అయ మేవ విధి! కార్యః నిశి రేపి 

విశేషత, తదాహీ శీతమాధ్గీకం రౌక్షుం బాదనకాలజం, 28 కఫశ్సి 
నోపా శీలిచే వసం టేరా, ంళుతావితః, హత్వాన్నీంకురు తే రోగాం స్తత 

స్తత పృయోజయేత్ . 24. తీక్టం వమననస్యాది గకవల్యృహమంజనం, (ట్ట 
వ్యాయా మోద్య ర్హనం ధూమం శౌచశా ల్యే సుఖోదకం 25, స్నాతో 

నులి హా కర్పూర చందనా గురుకుంకు మైః, పురాణయవగోఘథామతె ద 

జాంగలళూల్యభక్, ప్ర వ వి బేదా సపారిష్టసీధుమాధథ్వీకమాధవాన్ ం ఏర 



కద త౭రా నుసాధికారము. 648 చక్కదర్తే న్ధె థి 

,  మాఘాదిమాసములు సెండేని కేండేసి చొప్పున ఒకొ్కొక్కాబుతువగును, బలను 
గలవానికి చలివలన హేమంత ర్లువునందు జఠ రానలము హెొచ్చును, కావున చల్లనివి 

యును సి న్ని గ్య గములును స్యాదుభులును పులు పుఊప్ప కలవియునగు వాని నేనవింపవల 
యును, గోధుమపిండి మాంసము చెటికుపాయు కల్లు ర్ క్రబియ్యపుఅన్న ము వస “తెలము 

వీటిని శౌ-దకర్మ మునక వెచ్చంజేసి యును నీటిని చెప్పులను సూవస్థవహారణ సంస్పర్శము 

వలనను వద్ధి చేని చేవింపవలయును, ప్రావారను అజినము పట్టుబట్ట క లబళిమున్న గునవి 

పజిచిన పాన్సునందు పరుండ వలయు బొగ్గుల వేడిమికి వెచ్చంబడిన యి. టిఆోన్సుం 

డవలయును. అగురుచర్చితయును పృధు స్ల సనియనగు భార్యను ఆలింగనము చేశీక్రొని 
యండవలయును. శిశిర ర్థవులో కూడ "విశేషముగా సీరీతిన నే నడచికొనవలయును, ' 
భోజనకాలమున వేడిగా భుజింపవలెను, వసంతర్హువునందు సూర్యకిరణ సం తావీతుండ గ 

టచేత అగ్నినళించి రోగములు జనించును, కావున తీష్ట్రములగు వమనములును నస్య 

విఘలును చేయవలయును, 

_ శ్రి వసంత విహారాదులు, గఖూ- 

శో వసం తె ఒనుభ వేత్త్సిణాం కాననానాంచర్హావనం, గురూ 

'క్థస్తగ్ధమభురంది వాస్వష్నంచవర్వయేల్. 27, మయాూఖైర్ట గతి స్నెహం 

స షే పేపీయ తెరవ్మో స్వాదుశీలేం ద్ర దృవం స్నిగ్ధమన్న పానం తెదాహితం, 
శీతం సళర్క_రం మంధథం జాంగలాన స్థ్రగపకీ ణః, స్ఫూతేం పయః సఫా 

ల్యన్యం భజ నీ సే న సీదతి 29, మద్య వుల్సం నవాపేయ మభ రా ను 

బహూదకం మధ్యా సెష్నెచందనార్దాాంగః స్వప్యాద్ధా రాగ్భ హేనిశి, 80. 
నిశాకరకరాక్తో పృవా'కెసాధమ స్ట స్థ శేనివృ ర్రే కామో వ్యజనై ౩ పాణిస్ప 
రః సచందనై ః .81, సవ్యమానో భ చెతాస్యాం ముక్తామణెపభూ వీతః, 

లవణాన్లుకటూప్లాని వ్యాయామం చాత్ర వర్ణయేత్ . 82, భూఖా పూ 
/ చేనునవ్యంచా 'శ్వాకా దమ్లూ స్థ వ వర్తా స్నగన్నిభవే శ్షిబే కు 

ప్వంతి పవనాదయః, 88, భజే శ్వాధారణం సర్వ మూవ్షణ -స్తేజనం 

చ యత్, ఆస్జాపనం శుద్ధతను రం ? భాన నస్యం క త్రి నొసాన్. 84, 

జాంగలం విశితం యూపో న నృథ్యరన్ట దమం చిరంతనల దివ్యం కొపం శతం 
వాంభో భోజనం త్వితిదుర్చి నే. 85, 'వ్యక్షాన్లు లవణస్నేహం సంళువ్క_ం 
మెద, దవ ల్లఘు, నదీజలోదవుంభాహాః స్వప్నాయాసాతపాం _స్ప్వృచేత్. 
86, “వర్షాలతో చితాంగానాం సహ్య వార్క-ర శి భః, తప్తానా మా 



ఆం ధ్ర తాత్సర్భ్ణసహీతము 649 

చితం వీత్తం ప్రాయః శ న్రది కుప్యి, 20, తజ యామ ఘృతం తీ కోం 

విరేకో ర క్షమోక్షణం, త్రి క్షస్వాదుక పాయం చ శ్రుధితోన్నం భే 

ల యు 91, 

వసంత బువులోే, స్రీలు ఉద్యాన వనముబును ఉవభోగింపందగినవి, పగలు నిద్దుర 

పోకూడదు, సూర్యుడు కిరణముల చేత లోకమును ఫీళ్చిపీస్పి చేయునుగనుక స్వాదువుగను 

శ్రీతముగశు ద్రవ ముగనుండు అన్న పానమయులను సేవింపవలయును. జాంగలనులగు పశ్లుప 

క్యాదుల మాంసము పాలు నేయి వరియన నును నేవించుచున్న గరిమ మున “కేశమునాం 

దరు, కొంచెనుంత యైనకల్లును త్రాగకూడదు, ఎక్కువ సీళ్లనుత్రాగ రాదు, మధ్యావ్నా 

మునందు చండనయును పూసికొని థారాగృహామునందు నిద్ర పోదలయును. చంద కిరణ 

శ్ర సారితముగు మేడపెని కామమును వీడి చల్లాలి విసరరొనుచు ముక్తామణి సున్నన 

వానిచేత నలంకృతుం డై రమండవల ను, 

వర్ష బుకువులలా అగ్ని బలము శ్రీణించుట చేత వాతాదులు వ పించును. సొ 

థారణముగా వెట్టనిచ్చు వస్తువులను ఉపయోగిం చికొనవల యును పరిశుద్ధుం డై ప్రాతీధా 

న్యమును రసదృవ్యములను అడవిజంతువులమాంసములను యూషములను_ దివ్యమగు 

కూపోదక ములు మున్నగు వానిని పరిళ్యజింపవలయును, 

వర్షా కాలమునందు “నెమ్తుతగిలీన అవయవముల గలవారలు వాడలో కూర్చుం 

డిశేని అయ్యది శరత్కాఅమునందు విషమించును, దొనినితొలగించి కొనుటకై తి కమ 

గుఘృతమును విచేచనమును రక్షస్రావమును తిక క్షయులు స్వాదు వులునగు కషాయ ముల్లు 

ను సేవిపదలయును, 

ఇర శరత్కాలపదార్దమలు, రీ 

న్, ఇవక్షవః శాలయో ముద్దా! సడోంభః కథితం పయళ్క శర 

'జ్యేతాని పథ్యాని పృ దోసే. చేందురశ యః, 22, శారదడాని చ మా 

ల్యాని వాసాంసి వివులాని చ, తుపార శ్రూర సౌహిత్య దధి తెలరసాత 

పాన్. 28. తీళ్ల మద్య దివాస్వప్న పురొవాతాతపాం స్ట్యజేత్ , 

స్థీశ్రే వహ్టాసు దాం స్త్రీ త్ర న్వసం కేం త్యాన, ననా న్ఫృ జేత్. 24+ 

సాష్గదూ న్నిదాఘే ఘు శరది స్యాదుకి క క్ర క పొయశకాక్కా శరద్యసంతయో 

సూత్షం శీతం నుర ఫఘనాంత యో 25. అన్నపానం సమాం సేన విపరీ, 



న తారా, సుసాధి కారము, 660 చక్తద్తే సు Mo 

త నుత న్వథ్యా, నిత్యం సర్వరసాభ్యాసః స్వస్వాధిక్య మృతావృతౌ, 

26. బుతోరాద్యంత సప్తాహ వృతుసంధి రితి స్మృతః, తత్ర పూర్యో 
6 దయా సనం ఇక ద్ద ॥ శ క మయా] 

విధి సా్యజ్యః నేవనీయో పరః ర బ్ర త్యుక్త మృతుసాత కం 

యు చ్చేస్టావారవ్యపాకృయం, ఉప శె యచాచిత్యా దోక సాత్యం 

త దుచ్య శే, 22. చేశానా మావుయానాం చ విపరీతం గుణం గువ్వా; 
| QQ 

9 ౫ షే సాత్య్య మిచ్చంతీ సాత్మ ఫల శ్పస్టితం చాద్య మేవ చ, 29.త౪ ్స నిత్యం 

వ్రయుంజీక న్వాస్థ వ్టంయే నొనువర్తలే, అజాతానాం వికాకాణాం అను 

త్పత్సిం కథంచ యత్ . 80, నగరీ నగర స్యేవ రథ స్యేవరథీ యథ్యా స్య 

కరీఠ స్వ మేధావీ కృతే హ్యవహిలోో భవేగ్, 81. 

చెజకులు వరిబియ్యయ "పెసలు సరస్సులోని నీరు క్య్వధితోదకము చందికిర్య 

నములు ఇయ్యావి శర తౌగ్య_లఅమునం౦దు పథ్యముఖు, శరదృకు సంబంభములగు మాల్యము 

లం నిర్శలములగు వస్త్ర ములం తుసారోదకములు కృషిని కలిగించు అన్నము “పెటుగు 

“కెలము రసము వీటినివద లీ సెట్టవలయును, ముటియ తీక్షముగు మద్యము దివాస్వవ్న ను 

ప్రరోవాతము బండ వీటిని త్యజింపవలయును, శ్రీశ్రకాలమునందుూను వర్షా కాలమునందును 

మొదటి మూడిటిని వసంతమునందు చివజణగెండిటిని నేవింవవలయును, మొ శ్రమో దనన్న 

వానములను విపరీతముగా భుబింపవ లెను. బుతునులలోో* తొలుతను కొనను ఏడునోజా 

లు బుకు 'సంధియనం బడును, 'దిశకాలములకును రోగములకును గుణములకును అనుగపల్య 

ళో త అ జ శౌ గా ¢ చలో ఇ చ ఉల 
ముగా ప్రవ ర్తింపవ లెను. స్వా స్థ్ర్యమును కబగిరీచు దానిని చ,తిదిన మునందును సిపవింపు 

| 

| 
వలయును, లేనిచో శేనిరోగములను పుట్టించును. పట్టణములను పట్టణవాసులవలెను . 

ఎ తే రసమును కనిపటి తా (గ నం Fz: వ | రధమును రధికుండువలెను తీనశరీ ను నిపెట్టి తాను బుద్ధిమంతు..డై జ్యా గత్తగా 

కాపాడుకొనుచు మెలగవలయను. 
3 

అధి గ్రంథక ర్వనగూర్చిన ప్రశంస, ఖా 

నో, గాడాది నాధరసవత్య ధికారిపా త 
య స ' ల 

గౌరాయణ స్య తనయ; సునయోంతరంగాల్ , 

భానో రను పధితలో ధ వఫీకులీనః 

శ్రీచక్రదత్త ఇవా కర్త ఎ్రసదాధికారీ, 

గె 
| 


